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De Centrumvisie bevat een nieuw 
toekomstperspectief en aanbeve-
lingen om de winkelstructuur te 
optimaliseren, zowel qua bereik-
baarheid als zichtbaarheid, en de 
openbare ruimte te herinrichten. 
Doelen zijn ook het verhogen van 
de beeld- en verblijfskwaliteit, het 
verbeteren van het voorzienin-
genaanbod en verminderen van 
leegstand. In totaal wordt voor 
de metamorfose, inclusief nieu-
we riolering in de Zijdstraat, een 
bedrag van 8 miljoen euro uitge-
trokken. 

Voorkeursvariant
Qua verkeer is gekozen voor een 
variant waarbij het verkeer van-
af de Uiterweg alleen rechtsaf de 
Stationsweg mag oprijden om 
vervolgens het dorp te verlaten 
via een route over het Raadhuis-
plein naar de Van Clee� kade. Het 
verkeer komende vanaf de Van 
Clee� kade kan de weg rechtdoor 
richting Uiterweg en Stations-
weg vervolgen. Volgens wethou-
der Robert van Rijn is uit onder-
zoek gebleken dat dit de meest 
verkeersveilige variant is vanwe-
ge de éénrichtingsroute en om-
dat het ruimte geeft om � etsstro-
ken aan te leggen waardoor het 
langzame- en snelverkeer van el-
kaar gescheiden worden. Snel-

Aalsmeer - De Centrumvisie is afgelopen dinsdag 15 oktober be-
sproken in de vergadering van de commissie Ruimte en Econo-
mie. Twee jaar heeft de gemeente in samenwerking met onderne-
mers en bewoners aan een plan gewerkt om het Centrum te ont-
wikkelen tot een aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke 
plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. Het economisch functio-
neren van het winkelgebied heeft verbetering nodig en het voor-
zieningenniveau dient op toekomstbestendig niveau gebracht te 
worden. 
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voor Kudelstaart

Ontmoeting tussen ‘koud’ en ‘warm’
Energy Hub Aalsmeer 
offi cieel geopend

Absoluut Aalsmeer: “Geen verkeer langs het raadhuis”

Centrumvisie: Zorgen over 
verkeersafwikkeling

kaar. Met die ontmoeting tussen 
‘koud’ en ‘warm’ werd de Energy 
Hub o�  cieel geopend.

Duurzame energievoorziening
De gemeente Aalmeer is initia-
tiefnemer van de Energy Hub. In-
� nitus Energy Solutions Group 
heeft in opdracht van de ge-
meente gekeken wat de meest 
duurzame energievoorziening 
voor de wijk Hornmeer zou zijn. 
Met de lokale partijen Kindcen-
trum Triade, Sportcentrum De 
Waterlelie, NLDC Datacenters en 
Fertiplant is gewerkt aan een ge-
zamenlijke duurzaamheidsvisie 
en realisatie van de energie-uit-
wisseling. In de Energy Hub ma-
ken zij op een technisch slim-
me manier gebruik van elkaars 
warmte en koude. De nu gerea-
liseerde CO2-reductie staat gelijk 
aan de CO2-uitstoot van zo’n 74 
huishoudens.

“Prachtig voorbeeld”
Wethouder Wilma Alink ziet de 
Energy Hub als een belangrijke 
stap in de duurzaamheidsambi-
tie van de gemeente: “We willen 
in 2040 fossielonafhankelijk zijn. 
Een van de grote uitdagingen 
daarbij is om ervoor te zorgen 
dat woningen en bedrijven in 
Aalsmeer geen aardgas meer no-
dig hebben. Zoals hier de uitwis-

seling van energie plaatsvindt is 
daar een prachtig voorbeeld van.”

Leerzaam project
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn is enthousiast dat Kind-
centrum Triade zo’n belangrijke 
spil is in dit project: “Het is voor 
de kinderen niet alleen belang-
rijk dat hun school bijdraagt aan 
een duurzame toekomst, het he-
le project is natuurlijk ontzettend 
leerzaam voor ze. Het is geweldig 
dat ze nu al kennismaken met dit 
soort bijzondere technieken en 
samenwerking.”

Meer bedrijven
Voor de deelnemende partij-
en is het vanaf nu iedere dag de 
Dag van de duurzaamheid. Het 
zwembad bijvoorbeeld is sinds 
vijf weken geheel van het gas 
af. Ook IKC Triade en Fertiplant 
zijn volledig aangesloten op de 
warmte/koude uitwisselingsring 
van Energy Hub Aalsmeer. De 
wethouders hopen dat nog meer 
bedrijven en andere partijen in 
Hornmeer zich aansluiten bij de 
Energy Hub. Want nu deze ge-
opend is zijn extra aansluitingen 
op termijn mogelijk en kan er ho-
pelijk nog meer energiebespa-
ring plaatsvinden. Meer informa-
tie over het project is te vinden 
op: www.energyhubaalsmeer.nl.

Aalsmeerbaan 
is weer open!

Aalsmeer - De Aalsmeer-
baan is sinds zondagavond 
13 oktober weer beschikbaar 
voor vliegverkeer. De start- 
en landingsbaan was afgelo-
pen twee weken buiten ge-
bruik vanwege geplande on-
derhoudswerkzaamheden 
en menig inwoner heeft dit 
als heerlijk rustig ervaren. 
Schiphol voerde gelijktijdig 
verschillende werkzaamhe-
den uit aan het asfalt van de 
start- en landingsbaan, mar-
kering en verlichting. De 
werkzaamheden werden uit-
gevoerd in samenwerking 
met Heijmans. Zo’n 140 me-
dewerkers werkten in ver-
schillende ploegen 24 uur 
per dag aan het onderhoud.

verkeer wordt het overigens niet 
echt meer, de 30 kilometer-zo-
ne gaat ingevoerd worden en er 
komt een aantal zebrapaden bij. 
De gekozen variant zorgt, aldus 
de wethouder, verder ook voor 
de beste doorstroming. 

Vrachtverkeer en boottrailers
De vragen van de fracties hadden 
nagenoeg alle te maken met de 
verkeersafwikkeling. Er zijn zor-
gen om de afwikkeling van het 
vrachtverkeer, auto’s met (lange) 
boottrailers en worden de win-
kels op het Raadhuisplein door 
de weg niet verder verwijderd 
van het aanbod in de Zijdstraat? 
Wat dit laatste betreft vindt vol-
gens Van Rijn juist wel een aan-
eensmelting van het winkelge-
bied plaats. Overtuigd van de 
voorkeursvariant waren de frac-
ties nog niet. Het CDA gaf aan het 
liefst ook nog de rotonde-variant 
nader te willen bekijken. Volgens 
de wethouder is de ruimte te be-
perkt om een volwaardige roton-
de aan te leggen. Hier had Abso-
luut Aalsmeer wel een antwoord 
op: Maak de betre� ende plek 
breder middels het plaatsen van 
een duiker in de sloot tussen het 
Raadhuisplein en de Van Clee� ka-
de. Absoluut Aalsmeer gaf verder 
aan grote moeite te hebben met 

verkeer over het Raadhuisplein 
en het verplaatsen van de op-
haalbrug. “Geen verkeer langs het 
raadhuis uit respect voor dit mo-
nument”, aldus René Martijn, die 
tijdens ‘zijn’ spreektijd verder ook 
zijn ongenoegen uitte over de 
rommelige aanblik bij het Kruit-
vat (karren buiten) en over de 
vele reclameborden in de straat. 
Volgens wethouder Robbert-Jan 
van Duijn wordt hier aandacht 
aan gegeven in het beeldkwali-
teitsplan voor Aalsmeer Dorp dat 
het volgende te bespreken on-
derwerp op de agenda van de 
commissie was. 

Beraad in fracties
Voorzitter Ronald Fransen vroeg 
vervolgens wie nog meer een ‘de-
bat-duit in het zakje’ wilde doen, 
maar hier bleek de animo niet al 
te groot voor. De andere fracties 
(D66, VVD, CDA, GroenLinks en 
PvdA) gaven aan het een mooi 
plan te vinden. Over de verkeers-
afwikkeling gaan allen zich nog 
in de fracties beraden. Wethou-
der Van Rijn beloofde tot slot de 
zorgen voor de verkeersafwikke-
ling mee te nemen als extra aan-
dachtspunt. 
De Centrumvisie is weer een stap-
je dichterbij goedkeuring en uit-
voering, er werd groen licht ge-
geven voor vaststelling in de ver-
gadering van de gemeenteraad 
op 31 oktober. Wie het project 
gaat uitvoeren is uiteraard nog 
niet bekend. De wethouders kre-
gen de uitdrukkelijke wens van 
de fracties om voorkeur te geven 
aan lokale aannemers en vaklui. 

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Donderdag 10 ok-
tober was de Dag van de Duur-
zaamheid en dus een prima da-
tum om de Energy Hub Aalsmeer 
o�  cieel te openen. Daarom kwa-
men alle deelnemende partijen 
aan de Energy Hub deze donder-
dag samen in Kindcentrum Tria-
de. Na de presentaties werden de 
aanwezigen verrast met een bij-
zondere en originele openings-
handeling. Leerlingen van IKC Tri-

ade hadden onder leiding van 
� lmmaker Evelyne Draaijer een 
� lm opgenomen over de Ener-
gy Hub. Alle deelnemende par-
tijen vertelden daarin wat hun 
rol in het unieke energieproject 
is. Aan het einde van de � lm ont-
moetten wethouder Wilma Alink 
vergezeld van een stroom blauw 
geklede kinderen en wethouder 
Robbert-Jan van Duijn met een 
stroom rood geklede kinderen el-
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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

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het 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

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

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

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

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

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
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. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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. van 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
Tel. 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
Tel. 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 

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
132e jaargang

Oplage: 17.200

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

‘Rijsenhout zingt’ zondag 
met orgel en trompet
Rijsenhout - Dit jaar staan er 
weer een aantal ‘Rijsenhout zingt’ 
diensten op het programma. 
Prachtige muzikale diensten in 
het Lichtbaken aan de Aalsmeer-
derweg. De eerste is aanstaan-
de zondag 20 oktober en deze 
dienst begint om 16.30 uur. 
Medewerking zal er deze middag 
zijn van Hugo van der Meij op pi-
ano/orgel en Pascal van de Vel-
de op trompet. Hugo is een pia-
no en orgelvirtuoos. Al jaren laat 
hij de mooiste improvisaties ho-

ren op het orgel. Pascal is afgestu-
deerd aan het conservatorium en 
werkt ook vaak mee aan bekende 
musicals. Samen met Hugo zul-
len ze deze middag onder andere 
bewerkingen laten horen van de 
film Pearl Harbor en het lied Ama-
zing Grace. 
De algehele leiding is in handen 
van dominee Piet van Veelen. Het 
Lichtbaken is te vinden aan de 
Aalsmeerderweg 751 in Rijsen-
hout. Aanvang ‘Rijsenhout zingt’ 
is 16.30 uur.

Oost-Inn: Inloop, quilten 
en literaire avond
Aalsmeer - Op woensdag 23 ok-
tober is er van 9.30 tot 11.30 uur 
inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee. Ook ’s morgens is er quil-
ten. Samen iets moois maken 
met naald en draad. Van 19.45 tot 
21.30 uur wordt vervolgens een 
literaire avond gehouden. Het 
boek ‘Ventoux’ van Bert Wagen-
dorp wordt besproken. In het le-
ven van de bijna 50-jarige mis-
daadjournalist en wielrenner Bart 
Hoffman keren zijn vrienden uit 
het verleden terug. Tijdens hun 
middelbareschooltijd in de Ach-
terhoek vormden Bart, André, 
Joost, David, Peter en Laura een 

hechte vriendengroep, maar ze 
zijn elkaar uit het oog verloren. 
Nu, zo’n dertig jaar later, krijgen 
Bart, André, Joost en David een 
uitnodiging van Laura om naar 
Zuid-Frankrijk te komen. Wat is er 
dertig jaar geleden gebeurd? Kun 
je keuzes tenietdoen? Wat doet 
de tijd? Het is een fantastisch ge-
schreven boek over vriendschap, 
liefde, dood en vergankelijkheid. 
Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom bij deze activiteiten in de 
Oost-Inn in de Mikado aan de Ca-
tharina-Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de nieuwe web-
site hervormdaalsmeer.nl

Pools spreekuur 
in bibliotheek

Aalsmeer - Participe Amstelland 
organiseert een Pools Spreek-
uur op donderdag 24 oktober 
van 15.30 tot 17.30 uur. Vragen of 
problemen die je wilt bespreken? 
Kom naar het Pools spreekuur. 
Pools sprekende medewerkers 
helpen je gratis. Wacht dus niet, 
maar kom langs! Het Pools Spreek-
uur is bij het Infopunt in de Bibli-
otheek in de Markstraat 19. Voor 
meer informatie kan contact wor-
den opgenomen via 0297-326670 
of via team.aalsmeer@participe.nu

 Zondag 20 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst. Spreker: 
Frans van Dam. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
S.B. van der Meulen en 16.30u. 
met ds. P.A. van Veelen, gez. 
dienst in Lichtbaken. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Mieke Wier-
da. 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 met 
ds. Teus Prins.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-

dag 10u. Dienst met prop. H.N. 
Visser, Amsterdam. Organist: 
Joshua Prins. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 
269. Zondag om 10u. Dienst 
met ds. S. Maliepaard uit Bar-
neveld . Organist: Rogier Post-
ma.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Jan Pool. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. Vertaling in het En-
gels en Spaans. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J. Weij en 16.30u. met ds. P.A. 
van Veelen uit Bennebroek, 
gez. dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. Woordcommu-
nieviering in Kloosterhof met 
M. van Zoelen. Zondag om 
9.30u. Viering o.l.v. Parochia-
nen en om 14u. Poolse dienst 
met Andrzej in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russisch-

orthodoxe dienst: Heilige Ma-
ria van Egypte Kerk. Zaterdag 
17.30u. Avondgebed en zon-
dag 10u. Goddelijke Liturgie.

- Roemeens-orthodoxe Paro-
chie: Zondag 9u. Utrenia en 
1030u. Heilige Liturgie. Voor-
ganger: Father Ioan. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J. Vermeij uit Boskoop. 

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

Zondag 10u. Dienst met ds. A. 
Mak uit Bloemendaal.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.mv. cantors.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 21 oktober om 
20u. met br. Frank Ouweneel.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Tweede 
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 29 
oktober om 20u. Hoite Slagter 
over ‘Het getuigenis van Chris-
tus in de Psalmen’.

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.

Gezellige bingomiddag 
bij de Zonnebloem
Aalsmeer - Zaterdag 12 oktober 
heeft de Zonnebloem Aalsmeer 
Rijsenhout een leuke middag ver-
zorgd in het Parochiehuis. Zo’n 
75 deelnemers en 15 vrijwilli-
gers hebben deelgenomen aan 
de bingo. Onder de deelnemers 
waren een behoorlijk aantal fana-
tiekelingen, 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 Leny de bord-
jes controleerde. Deze gezellige 
middag is geheel mogelijk ge-
maakt door de RIKI stichting. Te-
vens dank aan Paul die iedereen 
voorzag van een drankje en hap-
je. Aan het einde van de middag 
gingen de prijswinnaars met een 
mooie prijs naar huis en werd te-
rugkeken op een geslaagde mid-
dag. Het bestuur wil tevens een 
ieder bedanken die de afgelopen 
maanden bij de vrijwilligers één 
of meerdere loten heeft gekocht 
om zo de activiteiten van de Zon-
nebloem te kunnen blijven orga-
niseren.

Erwtensoep lunch
Zaterdag 9 november is het weer 
tijd voor een gezellige erwten-

soep lunch. Ook zullen de vrij-
willigers van de Zonnebloem 
Aalsmeer Rijsenhout weer een 
groot deel van de gasten be-
zoeken de komende maanden. 
Meer weten over de Zonne-
bloem, aanmelden als gast of 
als vrijwilliger? Neem dan con-
tact op met Jos (voorzitter), be-
reikbaar via 06-25448638 en  
jos.van.der.laan@outlook.com.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
20 oktober is er weer een inloop 
bij de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer. Deze is bedoeld 
voor alle senioren vanaf 65 jaar 
in Aalsmeer en omgeving die de 
zondagmiddag lang vinden du-
ren. Er wordt begonnen met thee 
of koffie, er wordt een gedicht of 
verhaal verteld en er wordt geluis-
terd naar muziek. Thema van deze 
middag is: ‘Kleine Moeite’. Er is al-
le gelegenheid voor ontmoeting 
met elkaar. Men doet ook graag 
een spelletje. Iedereen vanaf 65 
jaar is van harte welkom van 15.00 
tot 16.30 uur. Koffie/thee staat 
klaar. Vrijwillige bijdrage 2 euro. 
Plaats: Bindingzaal DG kerk in de 
Zijdstraat 55, tel. 0297-326527.

Verkoop Urbanus 
chocoladerepen

Bovenkerk - Op vrijdag 25 en za-
terdag 26 oktober doneert AH 
aan de Maalderij eenmalig 1 euro 
extra op elke verkochte St. Urba-
nus chocoladereep voor het her-
stel van de Urbanuskerk in Bo-
venkerk. Elke reep die in de win-
kel van AH is verkocht levert deze 
twee dagen 4 euro voor het goe-
de doel op. Kom dus zo’n lekkere 
reep van Martinez chocolade ko-
pen, zodat er niet drie euro maar 
vier euro per reep overhouden 
wordt voor het herstel van de Ur-
banuskerk. Er is geen limiet deze 
dagen op het aantal St. Urbanus 
chocoladerepen. De initiatiefne-
mers stevenen af op 10.000 ver-
kochte repen. Er zijn namelijk in-
middels al 7.700 repen verkocht 
De repen zijn er in de smaken 
melk, puur en wit. De initiatiefne-
mers staan er met de bakfiets, dus 
niet te missen. Stuur voor meer 
informatie een mail naar choco-
lade@helponsuitdebrand.com of 
bel 06-27886966.

Huis-aan-huis collecte MS
Aalsmeer - Van 18 tot en met 23 
november organiseert het Natio-
naal MS Fonds de landelijke huis-
aan-huiscollecte om geld in te za-
melen voor onderzoek naar de 
ziekte multiple sclerose. MS is een 
chronische ziekte van het cen-
trale zenuwstelsel. In Nederland 
hebben meer dan 17.000 mensen 
MS en jaarlijks krijgen 800 men-
sen de diagnose. De eerste ziek-
teverschijnselen openbaren zich 
meestal tussen het 20e en 40e le-
vensjaar en het is de meest invali-
derende ziekte onder jonge men-
sen in Nederland. Veelvoorko-
mende klachten van MS zijn moe-
heid, oogklachten, krachtverlies, 
coördinatiestoornissen, blaaspro-
blemen en gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel on-
bekend. Onderzoekers weten 
nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe het genezen 
kan worden. Met de opbrengst 
van de collecte investeert het Na-
tionaal MS Fonds in innovatie-
ve onderzoeken om MS te gene-
zen. Geef aan de collectant van 
het Nationaal MS Fonds. Iede-

re donatie, groot of klein, is wel-
kom! De collectant van het Nati-
onaal MS Fonds is te herkennen 
aan de collectebus met het oran-
je vlinderlogo. 

Nieuw dit jaar is doneren met 
de QR-code. Hiermee kunnen 
ook digitaal kleine bedragen be-
taald worden. Ga naar www.na-
tionaalmsfonds.nl en doneer on-
line. Het is ook mogelijk om een 
donatie over te maken op giro 
5057 (NL 92 INGB 000000 5057) 
of sms STOPMS naar 4333 en do-
neer eenmalig 2 euro.

Collectanten
Aanmelden als collectant kan ook 
nog steeds! Meld je aan via de web-
site www.nationaalmsfonds.nl  
of bel met het Nationaal MS 
Fonds: 010-5919839.

Info-avond 
1e Communie

Kudelstaart - Op dinsdagavond 
5 november om 20.00 uur is er 
een informatieavond over de Eer-
ste Communie in Kudelstaart. Tij-
dens deze avond zal verteld wor-
den wat de Eerste Communie be-
tekent en wat het Eerste Com-
munie project inhoudt. De Eer-
ste Communie is bedoeld voor 
kinderen in groep 4, maar oudere 
kinderen kunnen zich ook bij dit 
project aansluiten. 
De informatieavond voor de ou-
ders wordt gehouden in de An-
toniusschool Kudelstaart aan de 
Zonnedauwlaan 59. Voor aan-
melden of meer informatie kan 
een mail gestuurd worden naar:  
stjangeboortesecretariaat@live.nl
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17 OKTOBER

 Leesgroep over familiege-
schiedenissen in bibliotheek, 
Marktstraat vanaf 11.30u.

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Damesbridgen in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 13u.

 Ledenmiddag PCOB in Zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 14.30u.

 Expositie ‘Zeegezichten van 
over de hele wereld’ in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: donderdag t/m zondag 
14 tot 17u. Laatste weekend!

 Uurtje met je buurtje in Place-
2Bieb, Graaf Willemlaan van-
af 19.30u. Bekendmaking op-
brengst burendag. 

 Extra raadsvergadering over 
samenwerking met Amstel-
veen in gemeentehuis, 19.30 
tot 20u.

 Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur over pro-
grammabegroting. Vanaf 20u. 
in gemeentehuis.

 Bockbiertocht in Centrum bij 
zes horecazaken vanaf 20u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Keezenavond in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

18 OKTOBER
 Expositie ‘A Tribute to Flo-

wers’ in Flower Art Museum, 
Kudelstaartseweg. Open: Vrij-
dag, zaterdag en zondag 11 
tot 17u.

 Muzikale pubquiz met mu-
ziekgroep Nostalgia in wijk-
centrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart vanaf 14.30u.

 Open Hof Keuken. Op menu: 
Italiaans. Vanaf 18u. in ‘t Ba-
ken, Sportlaan 86.

 Kaarten bij Buurtvereniging 
Hornmeer in buurthuis, Dreef 
1 vanaf 20u.

 Kaartavond FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan van-
af 20.15u. Aanwezig: 20u.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

 Kienavond voor verenigin-
gen en stichtingen bij SSK in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

 Bockbier-avond in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.

 Hilltop Howlers in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 21u.

19 OKTOBER
 Verkoop plantenbakken Ti�o. 

Kramen op Praamplein, Pol-
dermeesterplein en winkel-
centrum Kudelstaart v/a 9.30u

 Sam’s kledingactie. Inleveren 
bij Open Hof Kerk, Ophelia-
laan van 9 tot 12u.

 Postzegel(ruil)beurs in Paro-
chiehuis, Gerberastraat van 
9.30 tot 15u.

 Kinderkledingbeurs in Dorps-
huis Kudelstaart, 10.30 tot 
12.30u.

 Bingomiddag in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 13.30u.

 Mondharmonica workshop bij 
Stage Music Service, School-
straat 7 vanaf 14u.

 Halloweenparty voor jeugd 
(12-17jr) bij RKDES, Wim Kand-
reef van 20 tot 23u.

 Boktoberfest met dj Riesige 
en Herr Rosie in clubhuis FCA, 
Beethovenlaan van 20 tot 01u.

 Cabaret ‘Zonder zin kan het 
ook’ door Janneke de Bijl in 
cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

20 OKTOBER
  Inloop voor 65+ bij Doopsge-

zinde Gemeente, Zijdstraat 55 
van 15 tot 16.30u.

 Bob en Gon, concert Karin 
Bloemen in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15u. (Uitver-
kocht).

 Blues met Thomas Toussaint 
Band in The Shack, Schiphol-
dijk 253b, Oude Meer vanaf 
16u.

 Rijsenhout zingt in Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 16.30u.

21 OKTOBER
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Sport- en spelinstuif voor 
jeugd 4-12jr. in Proosdijhal Ku-
delstaart van 9.30 tot 12u.

  Klaverjassen in wijkcentrum 
Hofplein, Clematisstraat 16 
van 13.30 tot 16.30u.

  Competitie Bridgeclub ‘t 
Rondje in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 19.30u.

  Thema-avond Dorpsraad over 
wonen en duurzaamheid in 
Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

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

  Film-oefenavond Videoclub 
Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

22 OKTOBER
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Computerhulp voor ouderen 

in ‘t Hofplein, Clematisstraat. 
Van 9.30 tot 11.30u. Ook don-
derdag. Bridgen 13.30 tot 16u.

 Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16.30u. In-
gang Praamplein.

 Mad Sciene voor jeugd t/m 
12jr. in bibliotheek Markt-
straat vanaf 10u.

 Taalpunt in bibliotheek, 
Marktstraat van 11 tot 13u. 
Taalcafé van 13.30 tot 14.30u. 

 Dartavond in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

23 OKTOBER
  Inloop Oost-Inn in De Mika-

do, Catharina Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u. Tevens literai-
reavond van 19.45 tot 21.30u.

 Sport- en spelinstuif voor 
jeugd 4-12jr. in sporthal Wa-
terlelie, Dreef van 9.30 tot 12u.

 Ko�e- en spelochtend in wijk-
centrum Hofplein, Clematis-
straat, 10 tot 12u.

 Rollator Wandelclub bij sport-
centrum De Waterlelie, Dreef 
van 10.30 tot 11.30u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Nostalgische �lmmiddag in 
zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad vanaf 15u. Beelden 
Rustoord en Seringenpark.

 Voorleesvoorstelling ‘Kusjes-
krokodil’ voor 2-6jr. in bieb, 
Marktstraat, 15.30 tot 16u.

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

24 OKTOBER 
 Kaartmiddag voor 55+ in ‘t 

Middelpunt, Wihelminastraat 
vanaf 13.30u.

 Sjoelcompetitie Rijsenhout in 
dorpshuis De Reede van 19.30 
tot 22.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Western-gitaren
‘Cort’ vanaf € 158,-

Mondharmonica
‘Bluesharp’ vanaf € 6,80

Ruim assortiment
kindergitaren (½ + ¾)

vanaf € 69,-

NIEUW:

TIP:

Ruim assortiment
NIEUW:

AANBIEDING:

Ook voor reparatie 
en onderhoud 

gitaren en violen 

Try-out voorstelling Janneke de Bijl
Cabaret ‘Zonder zin kan 
het ook’ in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 19 okto-
ber presenteert Janneke de Bijl 
haar try-out voorstelling ‘Zonder 
zin kan het ook’ in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. In 
deze debuutvoorstelling is Jan-
neke niet alleen streng voor zich-
zelf, maar ook voor de wereld. Ze 
�leert haar relatie, haar gezapi-
ge omgeving en de hele zelfhulp-
cultuur, die ze natuurlijk wel eerst 
even zelf heeft uitgeprobeerd. Ze 
beantwoordt daarbij de volgen-
de vragen: Hoe weet je of je liefs 
of ‘groetjes’ moet schrijven? Wat 
kunnen mensen met kinderen le-
ren van mensen met honden? En 
waarom lost hardlopen niks op?
Janneke studeerde af als �losoof 
en werd daarna lid van het pres-
tigieuze stand-up comedycollec-
tief Comedytrain. In 2017 won 
ze zowel de jury- als de publieks-
prijs van het gerenommeerde fes-
tival Cameretten. De voorstelling: 
‘Zonder zin kan het ook’ op zater-
dag 19 oktober in Bacchus begint 

om 21.00 uur, zaal open vanaf 
20.15 uur. Kaarten à 13 euro zijn 
te bestellen via de website: www.
cultureefcafebacchus.nl

Bierproeverij Nat en Donker
Een dag eerder, op vrijdag 18 ok-
tober, wordt de herfst o�cieel in-
geluid met de Bacchus Bierproe-
verij. Het thema is dit keer Nat en 
Donker, verwijzend naar de don-
kere bockbieren en de natte jas-
sen in de gang. Of naar donke-
re dagen en heerlijk gerstenat. 
Biergoeroe Erna heeft weer zes 
speciale bockbieren uitgezocht. 
De bieren worden op smaak ge-
bracht met een bijpassende bite. 
Een stukje kaas, een droge crac-
ker voor de neutralisatie, maar 
een puur chocolaatje is ook een 
optie. De proeverij begint om 
21.30 uur. Meedoen kost 15 euro 
per persoon en daar zijn de bie-
ren, de hapjes, de mooie verha-
len en de gezelligheid bij inbe-
grepen.

Zaterdag door George Reijnders
Mondharmonica workshop 
bij Stage Music Service
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 19 oktober vindt bij muziek-
winkel Stage Music Service een 
leerzame en interactieve mond-
harmonica workshop plaats. De 
workshop wordt gegeven door 
George Reijnders. George is naast 
een geroutineerde harmonica-
speler een enthousiaste en ge-
dreven leraar die al jaren actief 
is in de Nederlandse blues scene 
met het semin akoestische blues-
duo The Men Unplugged. 
De workshop is geschikt voor be-
ginnende mondharmonicaspeler, 
maar ook gevorderde spelers zul-
len zeker interessante onderwer-
pen van deze workshop meekrij-
gen. De kosten voor de workshop, 
exclusief mondharmonica, is 10 
euro per persoon en hiervoor 
krijgen deelnemers een één uur 
durende interactieve workshop 
en een werkhandboek. Maxi-
maal aantal deelnemers is vijf-

tien. Mochten meerdere perso-
nen zich opgeven, kan altijd een 
tweede sessie ingepland worden. 
Aanmelden kan via www.harmo-
nicaworkshops.weekbly.com of 
bij/in muziekwinkel Stage Music 
Service in de Schoolstraat 7 in het 
Centrum, telefoon 0297-328044. 
De workshop begint om 14.00 
uur en uiteraard heeft de muziek-
winkel diverse mondharmonica’s 
(twee kasten vol) op voorraad die 
(als eerste) gebruikt kunnen wor-
den tijdens de workshop.

Vrijdag en zondag livemuziek
Rock en soul van Hilltop 
Howlers in The Shack
Oude Meer - De Hilltop Howlers 
stond al een tijd op het muzika-
le verlanglijstje van The Shack en 
vrijdag 18 oktober is het einde-
lijk zover; southern rock & soul uit 
de Achterhoek. Als deze band op 
het podium staat weet je wat je 
kunt verwachten; een �inke do-
sis energie verpakt in een ijzer-
sterke performance en een hoog 
muzikaal niveau. Een dikke aan-
rader deze band. Muzikaal gezien 
ergens in het grensgebied tussen 
The Black Crowes, Rolling Stones 
en Lynyrd Skynyrd. Met een line-
up om van te smullen: Lawrence 
Mul (zang), Hendrik Jan Lovink en 
Pieter Holkenborg (gitaar), Daan 
Boers (drums), Geo Wassink (toet-
sen) en Richard Hunting (bas). 
Rechtstreeks uit The Boogie Barn, 
waar alle nummers geschreven, 
geoefend en opgenomen wer-
den; rootsy rockmuziek vermeng 
met blues, country en soul. 

Thomas Toussaint Band
Zondag 20 oktober is het podi-
um voor Thomas Toussaint Band. 
Deze jonge en frisse groep gefor-
meerd rondom zanger en award 
winnend harmonicaspeler Tho-
mas Toussaint staat garant voor 
een goed staaltje blues- en roots-
muziek. Met een solide backbo-
ne in de vorm van ritmesectie be-
staande uit drummer Paolo De 
Stigter en bassist Dirk Wagens-
veld is deze groep voorzien van 
een vette groove die je wel moet 

voelen. Gitarist Harm van Essen 
geeft deze band een verrassen-
de bite door samen te smelten in 
de sound maar tegelijkertijd mes-
scherpe solo’s uit zijn gitaar te to-
veren. De bronnen waaruit deze 
vierkoppige formatie hun inspi-
ratie tappen zijn Chicago blues, 
swing, Louisiana swamp, rock ’n 
roll en New Orleans R&B. Vanuit 
hun passie voor de blues willen 
de bandleden laten zien dat blues 
actueel is voor iedere leeftijd van 
18 tot 80 jaar. Samen bouwen ze 
een stomend feestje waar gezel-
ligheid tijdloos is.

Veldman Brothers en J. Cash
In het eerste weekend van no-
vember staat op vrijdag 1 novem-
ber de blues van The Veldman 
Brothers centraal en op zondag-
middag 3 november de Ameri-
can Recordings van Johnny Cash, 
meesterlijk vertolkt door Rocco 
Ostermann en zijn band Donner-
wetter. Voor deze Johnny Cash 
middag zijn nog slechts enkele 
plaatsen beschikbaar. Reserveren 
kan via info@the-shack.info. 
The Shack is op vrijdag 18 okto-
ber geopend om 20.00 uur. Hill-
top Howlers begint rond 21.00 
uur, entree 10 euro. Zondagmid-
dag 20 oktober open vanaf 15.00 
uur. Thomas Toussaint Band be-
gint rond 16.00 uur, entree 10 eu-
ro. Ga voor alle info naar www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   

Winactie toneelvereniging op facebook

Revue rondom circus in 
Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - De maand novem-
ber komt dichterbij en dus neemt 
de gezonde spanning toe bij de 
Toneelvereniging Kudelstaart. 
Nog heel even en dan vallen al-
le puzzelstukjes in elkaar wan-
neer op het podium de hilarische 
scenes afgewisseld gaan worden 
met vrolijke liedjes en kunstige 
dansacts. Er is een nieuwe tech-
nische staf die zorg draagt voor 
licht en geluid en daarnaast zijn 
er �lmopnames geweest die in 
het circus verweven worden. On-
danks dat de verhaallijn in een re-
vue alle kanten op kan gaan, is 
er zeker een rode draad te her-
kennen. Dit keer draait het alle-
maal om een circusfamilie die 
zijn intrek in Kudelstaart geno-
men heeft en hoopt op een rin-
kelende kassa. Echter de sterren 
zijn niet meer zo glorieus als ooit 
en daarom is er hulp van buitenaf 
nodig. Diverse gegadigden mel-
den zich in de hoop een glansrol 
in het circus te bemachtigen. Of 
het uiteindelijk een groot succes 
gaat worden, wie door de lucht 
gaat zwaaien en wat het aandeel 
is van de Nederlands kampioe-
nen Illusie Roy en Justin Huiskens, 
kunnen inwoners allemaal zelf in 
het Kudelstaartse dorpstheater 
komen bewonderen. 

Winactie op Facebook
De meest vreemde personages 
maken hun intree in het circus. 
Maar schuilt er niet in iedereen 
ergens diep van binnen een cir-
cusartiest? Om dat uit te lokken is 
er een ludieke winactie bedacht 

via Facebook! Wilt u als VIP gast 
de revue gratis bezoeken met 
onder andere gratis entree voor 
twee personen en diverse extra’s 
tijdens uw bezoek? Kom dan snel 
in actie. Alles wat u nodig heeft 
is een grappig idee en een foto-
camera. Deelnemers kunnen een 
foto plaatsen onder de oproep 
van Toneelvereniging Kudelstaart 
op facebook, waarop zij een cir-
cusartiest uitbeelden. Meer infor-
matie is te zien op facebook. De 
prijswinnaar wordt 13 november 
bekend gemaakt via facebook. 

Voorsteling en kaartverkoop
Op vrijdag 15 november is de 
grande opening van dit doldwa-
ze circusavontuur. Ook wordt de 
revue gespeeld op vrijdag 22, za-
terdag 23, vrijdag 29 en zaterdag 
30 november. In totaal zal de re-
vue zeven keer worden opge-
voerd; er wordt ook opgetreden 
voor de OVAK en de Onderne-
mersvereniging Kudelstaart, dit 
zijn echter besloten bijeenkom-
sten. De kaartverkoop start op za-
terdag 26 oktober van 11.00 tot 
13.00 uur in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Vanaf maandag 28 ok-
tober zijn de kaarten beschik-
baar bij de gebruikelijke verkoop-
adressen (Gall & Gall en Vooges)
en online te bestellen via de web-
site: www.toneelverenigingku-
delstaart.nl. De kaarten kosten 
12,50 euro per stuk. De zaal zal al-
le avonden open gaan om 19.30 
uur en de voorstelling begint om 
20.15 uur. In de pauze is er een 
verloting. 
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Concert geboren Aalsmeerse Sanne in P60 Amstelveen

Trance vocaliste Susana 
viert 15-jarig jubileum
Aalsmeer - Vanwege haar 15-ja-
rig jubileum presenteert de Ne-
derlandse Trance vocaliste Susa-
na – bekend door haar succesvol-
le samenwerkingen met artiesten 
zoals Armin van Buuren, Aly & Fi-
la en Ram – Susana|15: een intiem 
liveconcert ter ere van haar carriè-
re en tevens een ode aan het Vo-
cal Trance genre in z’n algemeen. 
Het evenement vindt plaats op 
zaterdag 9 november in Poppo-
dium P60 op het Stadsplein 100a 
in Amstelveen). Susana is regel-
matig op reis om voor Trance lief-
hebbers over de hele wereld op 
te treden. Zo trad zij recent nog 
op met het Metropole Orkest tij-
dens het Tomorrowland festival 
in België en met Armin van Buu-

ren op Untold festival in Roeme-
nië. Voor haar jubileum keert zij 
echter terug naar haar geboorte-
land en wordt daar herenigd met 
haar muzikale roots. Voor dit eve-
nement heeft Susana een ensem-
ble samengesteld van maar liefst 
negen live muzikanten! Daar-
naast zijn er gastoptredens van 
bekende collega Trance vocalis-
ten. Onder muzikale begeleiding 
van concertpianist en componist 
Geronimo Snijtsheuvel zullen zij 
de echte Vocal Trance liefhebbers 
een unieke en intieme live con-
certervaring gaan bezorgen.

Mee op reis
Tijdens ‘Susana|15’ neemt de vo-
caliste haar fans mee op een reis 

door het Vocal Trance genre door 
middel van akoestische versies 
van haar nummers, zoals ‘Shivers’, 
‘Nothing at All’ en ‘Ramelia’. Het 
is altijd Susana’s missie geweest 
om bij te dragen aan meer erken-
ning voor vocalisten als volwaar-
dige artiesten in een door DJ’s ge-
domineerde dancemuziek scene. 
Het is dan ook geen verrassing 
dat een aantal van de meest ge-
liefde zangers van het genre ook 
komt optreden. Zowel de Neder-
landse songwriter en vocalist Ana 
Criado (onder andere bekend van 
haar nummers met DJ Armin van 
Buuren zoals ‘Down To Love’ en 
‘I’ll Listen’) alsmede de Britse zan-
geres Sue McLaren (bekend van 
haar samenwerking met DJ Paul 

Susana (Sanne Boomhouwer) op mainstage met Armin van Buuren, tijdens Tomorrowland festival in België, 28 
juli 2019. Foto: Momenttom.com

van Dyk) zullen tijdens Susana|15 
een aantal van hun grootste hits 
ten gehore brengen. Het evene-
ment streeft naar een unieke er-
varing voor Susana’s fans and Vo-
cal Trance liefhebbers. Er is te-
vens een VIP-package beschik-
baar met onder andere een Meet 
& Greet en een goodie bag. Tic-
kets zijn nu te koop via www.tic-
ketmaster.nl. Kijk voor meer in-
formatie op: susanavocalist.com/
susana15/.

Geboren in Aalsmeer
Sanne Boomhouwer (haar ei-
gen naam) hoopt overigens 
niet alleen fans en liefhebbers 
te mogen verwelkomen, maar 
ook oud-plaatsgenoten. Sanne 
komt namelijk van oorsprong uit 
Aalsmeer. Geboren en getogen 
op de Oosteinderweg (onder de 
vliegtuigen) en de lagere school-
periode heeft zij doorgebracht 
op basisschool De Brug, toen 
nog gehuisvest aan de Machine-
weg. Aalsmeer kan en mag trots 
zijn op Sanne, die sinds haar hit 
‘Shivers’ met Armin van Buuren in 
2004 één van de meest succesvol-
le Trance vocaliste in de wereld is. 
Al vijf keer op rij is Susana op 
nummer één geëindigd bij de 
jaarlijkse Trance Podium Award 
(2014-2018), ze is in 2008 en in 
2011 met Armin van Buuren op 
wereldtournee geweest, trad op 
tijdens de beide shows ‘Best of 
Armin Only’ in 2017 in de Arena 
Amsterdam, afgelopen juli stond 
zij twee keer op het podium met 
het Metropole Orkest tijdens het 
Tomorrowland festival in België 
en kreeg, samen met Armin van 
Buuren,applaus tijdens het Unt-
old festival in Roemenië.

Ziggo Dome en/of P60
Op donderdag 17 en vrijdag 18 
oktober aanstaande verzorgt 
Sanne optredens met het Metro-
pole Orkest in de Ziggo Dome 
in Amsterdam. Een mooie gele-
genheid om deze beroemde en 
succesvolle Aalsmeerse ‘aan het 
werk’ te zien of ga het jubileum-
feest van/met Sanne Boomhou-
wer meevieren op zaterdag 9 no-
vember in P60 Amstelveen. 

Groot applaus voor vrouwenkoor
Meezingen met Vivace
Aalsmeer - Vorige week don-
derdag trad vrouwenkoor Viva-
ce op bij de herfstontmoeting 
in de Doopsgezinde Kerk en een 
dag later, bij het wekelijkse hap-
py hour op vrijdagmiddag, in Ver-
zorgingshuis De Groenelaan in 
Amstelveen. Voor deze gelegen-
heden had dirigente Irma Zethof 
weer een fantastisch mooi pro-
gramma in elkaar gezet zodat 
het, voor de vele gasten, een feest 
van herkenning werd. Bij de intro-
ductie van het koor legde zij uit 
dat Vivace een Italiaans woord is 
en dat het ‘levendig’ betekent. En 
dat werd het die middagen ook. 
Gekozen werd voor liedjes met 
een vrolijke, droevige of feestelij-
ke klank en omdat zij kon putten 
uit een repertoire van meer dan 
100 liedjes en 50 kerstsongs van 
de meer dan 25 jaar dat het koor 
bestaat. De aanwezige gasten 
werden door de zeer enthousias-
te en bevlogen dirigente aange-
spoord om mee te zingen als zij 
liedjes herkenden. En dat gebeur-
de dan ook regelmatig want toen 
het koor liedjes als ‘Can’t help 
falling in love’ van Elvis Presley, 
‘Bridge over troubled water’ van 
Simon en Garfunkel, ‘Blue Moon’, 
gezongen door onder andere El-
vis, Ella Fitzgerald, Bob Dylan, 
The Supremes ten gehore bracht 
werd er luidkeels meegezongen. 
Maar muisstil waren de aanwe-
zigen toen het koor fragmenten 

uit de opera ‘Die Zauber�öte’ van 
Mozart en het stuk ‘Guten Abend’ 
van Brahms, maar ook ‘Tears in 
Heaven’ van Eric Clapton en ‘De 
Verdronken Vlinder’ van Boude-
wijn de Groot, met veel gevoel 
vertolkte. Het applaus dat op-
klonk na deze �jne, mooie stuk-
ken gaf aan dat het publiek het 
enorm waardeerde. Als intermez-
zo zong de altijd fantastische pia-
nist Philip Paar met zijn donkere 
mannenstem, het lied ‘Het Dorp‘ 
van Wim Sonneveld en uit de in-
teractie met de aanwezigen bleek 
dat zij het refrein ‘Op het tuinpad 
van mijn vader’ nog allemaal heel 
goed kenden en konden mee-
zingen. Bij het intermezzo na de 
pauze zong Philip de song ‘Onder 
moeders paraplu’ van Jack Bulter-
man en The Ramblers. De herken-
ning was weer groot want toen 
bijna alle gasten plus de dames  
van het koor het refrein meezon-
gen zat iedereen met kippenvel.
Bij het laatste liedje, een Kroatisch 
volksliedje, dat rustig en lang-
zaam begint maar steeds sneller 
wordt, klapte iedereen enthou-
siast mee en na het slotakkoord 
ging het klappen over in een da-
verend applaus voor de dames 
van Vivace. Complimenten waren 
er voor het koor, de fantastische 
dirigente en pianist maar zeker 
ook voor de vrijwilligers die de-
ze middagen voor hun doelgroep 
georganiseerd hadden.

Repertoire van meer dan 100 liedjes
Vivace zoekt versterking 
bij sopranen en meer
Aalsmeer - Het al meer dan 25 ja-
rig bestaande Vrouwenkoor ‘Vi-
vace’, dat destijds voortkwam uit 
de Huisvrouwenvereniging in 
Aalsmeer, hoopt ook haar 50 ja-
rige jubileum een keer te mogen 
vieren. Maar dat is nog ver weg 
en omdat de gemiddelde leef-
tijd van de koorleden steeds ho-
ger wordt en er nu en dan men-
sen afhaken wordt het toch hoog 
tijd dat er nieuwe leden bijko-
men. Vaak wordt gedacht dat 
het koor alleen klassieke muziek 
zingt maar niets is minder waar. 
Het koor, onder de bezielende 
en enthousiaste leiding van diri-
gente Irma Zethof, beschikt over 
een repertoire van meer dan 100 
liedjes van allerlei genres. Van El-
vis tot Eric Clapton, van Mozart 
tot Brahms, van Wim Sonneveld 

tot Boudewijn de Groot en nog 
veel en veel meer. Daarnaast kan 
zij nog eens putten uit meer dan 
vijftig bekende of minder beken-
de kerstliedjes. Dit bewijst dat het 
geen klassiek koor is, maar een 
koor dat heel veel genres kent 
die 3-stemmig maar soms ook 
4-stemmig gezongen worden. 
Maar om het hoge niveau van 
het koor te behouden is er wel 
versterking nodig. Kortom: Vrou-
wenkoor ‘Vivace’ is een genot om 
naar te luisteren, maar nog leu-
ker is het om zelf mee te komen 
zingen. Kom eens langs op de re-
petitieochtend in het Dorpshuis 
in Kudelstaart, elke dinsdag van 
09.30 tot 11.30 uur of bel voor 
meer informatie naar voorzit-
ter Marijke Brussaard via 0297-
326564.

Ook derde editie Dance 
Classics Party was top! 
Aalsmeer - De derde Dance Clas-
sics Party vond afgelopen za-
terdag 12 oktober plaats in The 
Beach. De nieuwe evenementen-
hal in het indoorcentre was door 
Kees Markman en een groep vrij-
willigers omgetoverd in een fes-
tival-terrein. Er was duidelijk veel 
tijd en aandacht aan de aankle-
ding besteed. 
Achterin een deel met tafels en 
stoelen en de mogelijkheid om 
een spelletje te spelen. Ook ston-
den twee �ipperkasten klaar voor 
gebruik. Er was een kleine bier-

proeverij, een plek waar diverse 
hapjes verkrijgbaar waren, een 
tapkraam waar Kornuit bier (ook 
alcoholvrij), wijn en frisdrank te 
koop waren en er was een speci-
ale cocktailbar. 
Natuurlijk was er een grote dans-
vloer met diverse discobollen, 
lampjes en spots en indrukwek-
kend was de lange wand vol met 
cassettebandjes en leuk de hoek 
met foto’s van vorig jaar. Zo’n 600 
bezoekers hebben genoten van 
elkaar, van de gezelligheid, na-
tuurlijk van de muziek van de dj’s 

Kees, Marcel en Jan en van de op-
tredens van de disco ladies en 
zangeres Mariska Lunes.

Volgend jaar weer!
Er wordt vast nog lang nagepraat 
over deze derde editie, opnieuw 
een heel geslaagde Dance Clas-
sics Party of zoals een bezoeker 
liet weten: “Het was top!”. Menig 
bezoeker kijkt wellicht al uit naar 
editie vier. Noteren dan: Deze 
is op zaterdag 10 oktober 2020. 
Kaarten reserveren is al mogelijk 
via www.danceclassicsshow.nl. 

Viering jubileum op 1 november
130-Jarig ACOV pakt uit 
met stralend concert
Aalsmeer - Vrijdag 1 november 
zal het zinderen en stralen in de 
Open Hof Kerk in de Ophelialaan! 
Daarvoor is verantwoordelijk het 

130 jaar oude ACOV (Aalsmeers 
Christelijke Oratorium Vereni-
ging). Een koor met een rijke ge-
schiedenis; opgetekend in een le-

Nagenieten met foto’s kan via fa-
cebook (KMPA) en via www.kicks-
fotos.nl. De organisatie wil tot slot 
alle bezoekers bedanken voor de 
gezelligheid, The Beach voor de 
gastvrijheid en Kick Spaargaren 
voor de foto’s. “Wij gaan ons op-
maken voor de editie van 2020.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl

zenswaardig boek dat is geschre-
ven door K. Millenaar. Honderd en 
dertig  jaar van succes en roem! 
Dan ben je aan je stand verplicht 
om de vele fans met een mooi ju-
bileum concert te verwennen. De 
uiteindelijke keuze zal niet op één 
avond genomen zijn, er viel im-
mers te kiezen tussen een keur 
aan zoveel geslaagde uitvoerin-
gen. Toch zal iedereen zich kun-
nen vinden in het komende con-

cert dat prima past bij het jubile-
um dat wordt gevierd. Dirigent 
Danny Nooteboom koos voor 
muzikale sprankelende schoon-
heid en prachtige teksten. Als eer-
ste valt te beluisteren het: Wachet 
auf, ruft uns die Stimme (BWV 
140) van componist Johan Sebas-
tiaan Bach (1685-1750). Gevolgd 
door de Kröningmesse (KV 317) 
en het schitterende Requiem (KV 
626), beiden gecomponeerd door 

het wonderkind Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791).

Solisten en begeleiding
Het koor zal – gezien de bijzonde-
re avond – uitpakken op een wij-
ze waarbij wordt aangetoond dat 
het voorlopig nog niet aan kracht 
heeft ingeboet. De koorleden zul-
len een waardevolle ondersteu-
ning  zijn voor de solisten: Elise van 
Es (sopraan). Als oratorium soliste 
zong zij onder andere de Matthäus 
Passion, Johannes Passion, Carmi-
na Burana, Messiah, Stabat Mater, 
Requiem van Fauré en een deuts-
ches Requiem van Brahms. Melis-
sa Zqouridi (alt/mezzo-sopraan). 
De Braziliaanse -Amerikaanse won 
prestigieuze prijzen in Amerika en 
Duitsland en vervulde vele opera-
rollen. Joost van Velzen (tenor). Bij 

zijn dramatische coloratuur pas-
sen de werken van Mozart zeer 
goed. Benjamin Sattlecker (bari-
ton) geeft regelmatig liedrecitals 
en als solist ging hij op tournee 
door Frankrijk en Nederland met 
de Matthäus en Johannes Passi-
on. Sander van den Houten (orgel) 
is als dirigent verbonden aan drie 
koren en geeft jaarlijks concerten. 
En tot slot het begeleidingsorkest 
The New Symphonics. Opgericht 
in 1990 begeleidde vele concer-
ten door heel Nederland. Al met al 
weer een voortre�elijke keuze van 
dirigent Danny Nooteboom. Kaar-
ten voor dit stralende jubileum-
concert zijn te verkrijgen bij de le-
den, bij het Boekhuis Aalsmeer, bij 
Kraan mode, via de website www.
acov.nl en aan de zaal.
Janna van Zon





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 -540 4911.

Officiële Mededelingen
17 oktober 2019

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

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

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

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

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over 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.

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissieverga-
dering het woord voeren over geagendeerde onderwer-
pen. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

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

VERGADERING DONDERDAG 17 OKTOBER 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 17 oktober 2019, in de raadzaal van het gemeente-
huis van Aalsmeer. Aanvang: 19.30 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

19.30 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
   2. Vaststelling van de agenda 

  BEHANDELSTUK

19.35 R-2 Actualiteitendebat over de recente 
  ontwikkelingen in de ambtelijke samen-
  werking met de gemeente Amstelveen.

  SLUITING 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Kudelstaartseweg 157, 1433 GC, (Z19-053410), het splitsen 

van de woning in 2 gedeelten met eigen opgang. Verzon-
den:  10 oktober 2019

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGS
VERGUNNING, REGULIERE/UITGEBREIDE PROCEDURE
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Kudelstaartseweg 75, 1433 GB, (Z19-050634), het uitbrei-

den van de woning en het vervangen van een berging. 
Verzonden: 14 oktober 2019

-  Uiterweg 155, 1431 AD, (Z19-049433), het bouwen van een 
loods voor opslag watersport annex jachthavenactivitei-
ten. Verzonden: 11 oktober 2019

-  Stommeerweg 42, 1431 EW, (Z19-051062), het bouwen 
van een woning. Verzonden: 11 oktober 2019

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 482, 1432 BR, (Z19-045052), het uitbreiden 

van een woonhuis. Verzonden: 14 oktober 2019
-  Oosteinderweg 254, 1432 BC, (Z19-043888), het realiseren 

van een tuinkamer. Verzonden: 10 oktober 2019

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:
- Jan Lunenburg Oever 2, (Z19-027279), het bouwen van 

een woning met berging en carport. Verzonden: 03 okto-
ber 2019

-  1e J.C. Mensinglaan 5 a , 1431 RV, (Z19-052059), het uitbrei-
den van het dakterras en het plaatsen van een buitentrap 
aan de achterzijde van het woonhuis. Verzonden: 07 okto-
ber 2019

-  Edisonstraat naast nr. 6, 1433 KA, (Z19-028869), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een 
nieuwe telecommast naast de sporthal. Verzonden: 09 ok-
tober 2019

-  Aalsmeerderweg 101 A, 1432 CJ, (Z19-017364), het uitbrei-
den van de bedrijfsruimte. Verzonden: 08 oktober 2019

-  Oosteinderweg 50, 1432 AM, (Z19-048924), het vervangen 
van de bestaande brug. Verzonden: 08 oktober 2019

-  Oosteinderweg 591 B, 1432 BM, (Z19-057298), het afwij-
ken van het bestemming t.b.v. het realiseren van een klein 
terras op eigen terrein. Verzonden: 08 oktober 2019

-  Hornweg 315, 1432 GL, (Z19-057241), het wijzigen van de 
kapvorm ten opzichte van de reeds verleende omgevings-
vergunning. Verzonden: 08 oktober 2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Mijnsherenweg 56, 1433 AT, (Z19-039447), het verbreden 

van een in- en uitrit. Verzonden: 10 oktober 2019

EVENEMENTEN

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

COLLECTES

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

Collectevergunning (aanvragen)
- In Kudelstaart (Z19-060742) Geld inzamelen voor Sinter-

klaasintocht Kudelstaart van 11 tot 16 november 2019 of 
18 november tot 23 november 2019, ontvangen 8 oktober 
2019

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
AANVRAGEN 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 591B (Z19-060883) Lunchlokaal De Druk-

ker, ontvangen 9 oktober 2019

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Herenweg (Loswal) in Kudelstaart (Z19-060698) Sinter-

klaasintocht Kudelstaart op 23 november 2019, melding 
akkoord 10 oktober 2019

- Sportlaan 44 (Z19-061670) Er komt een band optreden op 
21 december 2019, melding akkoord 14 oktober 2019

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

VERKEERSBESLUITEN

Verkeersbesluiten worden bekendgemaakt in de Staatscourant. 
U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen op www.overheid.nl 
via de link “Berichten over uw buurt”. Informatie over de moge-
lijkheid van het indienen van een bezwaarschrift en de termijn 
waarbinnen dat mogelijk is vindt u in het verkeersbesluit. Tij-
dens deze termijn ligt een kopie van het verkeersbesluit in het 
gemeentehuis ter inzage. Hieronder vindt u een attendering 
van verkeersbesluiten die recent in de Staatscourant zijn gepu-
bliceerd. U kunt aan onderstaande lijst geen rechten ontlenen.
- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Poldermees-

terplein

TER INZAGE: 
t/m 17-10-19 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-

wijking van het bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost’ ten behoeve van de ontwikke-
ling van een bedrijfsverzamelgebouw aan 
de Aalsmeerderweg 237 A t/m M, de daarbij 
behorende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stukken

 t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Jachthaven De Aardbei te 
Aalsmeer (Z-2016-032417) met betrekking tot 
het in ontwikkeling brengen van het perceel 
Uiterweg 116A te Aalsmeer

t/m 24-10-19 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal – Bestemmingsplan Lan-
delijk Gebied Oost te Aalsmeer – Machine-
weg naast 293 te Aalsmeer (Z-2016-033250) 
met betrekking tot het in ontwikkeling bren-
gen van het perceel Machineweg naast 293 te 
Aalsmeer

t/m 31-10-19 Vaststellingsbesluit ‘Uiterweg-Plasoevers 
2005 – Kudelstaartseweg 92’ ligt met de bijbe-
horende stukken, waaronder het vastgestelde 
wijzigingsplan en het besluit hogere grens-
waarden Wet geluidhinder (Z-2018/008158)

t/m 31-10-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Marinapark 
Aalsmeer’ met bijbehorende verbeelding, 
planregels en toelichting

t/m 08-12-19 Besluit herziening Welstandsbeleid (Z-
2018/051216) met bijbehorende stukken

t/m 06-12-19 Nota “Ruimtelijke beoordeling bouwen in 
de linten van de gemeente Aalsmeer 2e 
herziening” met bijbehorende stukken (Z-
2018/051216)

TIJDENS DE RENOVATIE GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:
- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 
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Middag vol nostalgie en herkenning
1e ‘Beleef geschiedenis van 
Aalsmeer’ heel succesvol
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 12 oktober was het alsof 
men even terug in de tijd stap-
te in De Oude Veiling, waar een 
evenement rondom de geschie-
denis van Aalsmeer plaatsvond. 
Het was een middag vol nostal-
gie en herkenning, er werden ou-
de (jeugd)herinneringen opge-
haald en men genoot zichtbaar 
van de films en lezingen over het 
Aalsmeer van vroeger. Samen 
met een mooie tentoonstelling, 
oud-Hollandse spelletjes en lek-
kernijen maakten dit het tot een 
zeer geslaagde eerste editie. 

Krachten gebundeld
Een paar keer per jaar bunde-
len de partners uit De Oude Vei-
ling hun krachten met een geza-
menlijk evenement. Omdat ok-
tober de maand van de geschie-
denis is, besloten de Bibliotheek 
Amstelland, ESA, GewoonDoen 
en Cultuurpunt Aalsmeer daarom 
dit keer een evenement rondom 
de geschiedenis van Aalsmeer te 
organiseren. En met succes! In de 
bibliotheek kon men met het ma-
gische greenscreen op de foto op 
locaties uit het verleden en wer-
den (boek)presentaties gehou-
den. Bij het Cultuurpunt waren 
tal van oud-Hollandse spelletjes 
te vinden, zoals spijkerpoepen, 
steltlopen, koekhappen, gan-
zenbord, pim-pam-pet en ezel-
tje prikje. Ook kon men genieten 
van oud-Hollands snoepgoed en 
heerlijke baksels van Gewoon-
Doen. De films over Aalsmeer in 
de jaren dertig en zestig, moge-

lijk gemaakt door Stichting Oud 
Aalsmeer, werden driemaal ver-
toond in de grote zaal, maar ble-
ken zo’n hit dat ze nog een vierde 
keer werden opgestart. De lezin-
gen over de Watertoren, de Zijd- 
en Dorpsstraat en Kudelstaart 
waren ook erg populair en veel 
herkenning was er in de nage-
bouwde ‘ouderwetse huiskamer’ 
in de foyer. Daar stond een waar 
mini-museum, met foto’s en kle-
ding van muziekverenigingen, fo-
toboeken en oude gebruiksvoor-
werpen zoals een strijkbout, ser-
vies, fietsen, lampen, tafels, stoe-
len en kleedjes. Ook oude ge-
reedschappen en objecten uit 
de tuinbouw en bloemenveiling 
en verse aardbeien waren daar te 
vinden. Het was een middag voor 
jong en oud en er kan wel ge-
sproken worden van een zeer ge-
slaagde eerste editie.

Food in de Veiling
Het volgende evenement, Food 
in de Veiling, vindt plaats op za-
terdag 14 december. Tijdens dit 
evenement staat De Oude Vei-
ling in het teken van eten, maar 
zo midden in december natuur-
lijk ook een beetje in het teken 
van kerst. Het is de tweede edi-
tie van ‘Food in de Veiling’ en het 
belooft weer een mooie te wor-
den. Meer informatie volgt, maar 
de datum kan alvast in de agenda 
genoteerd worden.
Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Cultuurpunt Aalsmeer

Voor extraatjes voor bewoners Kloosterhof

Gezellige bazaar met een 
prachtige opbrengst!
Aalsmeer  - Het was weer heel ge-
zellig afgelopen zaterdag 12 ok-
tober tijdens de jaarlijkse bazaar 
in ’t Kloosterhof! Buiten regende 
het, maar binnen scheen de zon! 
Leuke ontmoetingen en veel ac-
tiviteiten in een goede sfeer. De 
bazaar werd georganiseerd door 
de ‘Vrienden van ’t Kloosterhof’ 
om van de opbrengst de bewo-
ners wat ‘extraatjes’ te kunnen 
bieden. Ondanks de regen wis-
ten velen de weg naar ‘t Kloos-
terhof te vinden. Evenals voor-
gaande jaren stonden de eerste 
bezoekers al vroeg in de rij voor 
de versgebakken oliebollen. Bin-
nen was het een gezellige drukte 
van bewoners, familie, kinderen, 
buren en veel andere belangstel-
lenden. Er was weer van alles te 
doen, te kopen en te raden voor 
jong en oud. Mooi handwerk van 
de handwerkclub, een zeer grote 
keus aan boeken, er kon meege-
daan worden aan het muizenspel 
en bij het enveloppen trekken 
was het een drukte van jewelste. 
Veel loten werden gekocht bij de 
grote verloting waar een hotelar-
rangement, een dinerbon en een 
High Tea waren te winnen. Me-
nigeen probeerde de waarde van 

de boodschappenmand te raden 
(40,70 euro) of het gewicht van 
het krentenbrood (977 gram) of 
een gokje te wagen om de hap-
jespan te winnen. De stand met 
prachtige planten was snel ‘los’ 
en dat gold ook voor de voorraad 
erwtensoep. Ook de sjoelbak, 
ballenbak en de grabbelton ont-
braken niet. Het Rad van Avon-
tuur draaide vele rondjes en me-
nigeen ging met één of meerdere 
mooie prijzen naar huis. Voor de 
inwendige mens werd ook goed 
gezorgd en de bezoekers werden 
zelfs getrakteerd op bitterballen. 

Netto-opbrengst: 5.300 euro
Dit alles leverde een geweldige 
netto-opbrengst op van 5.300 
euro. Royaal meer dan vorig 
jaar! Langs deze weg willen de 
‘Vrienden van ‘t Kloosterhof’ ie-
dereen 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! Jaap van Leeuwen.    
Foto: www.kicksfotos.nl

Speciaal voor kwetsbare ouderen
Inloop Odense Rijsenhout 
bestaat een jaar!
Rijsenhout - Vorig jaar oktober 
heeft het ontmoetingscentrum 
gebouw Irene een Inloop Oden-
se geopend in Rijsenhout. Nu een 
jaar verder is de Inloop Odense al 
helemaal ingeburgerd binnen Rij-
senhout. 
Elke maandag is er creatieve och-
tend en wordt er gewerkt aan ver-
schillende projecten. Vol enthou-
siasme zijn miniatuur marktkra-
men gemaakt en fotolijstjes, voor 
wie dat wilt is er een eigen werk-
je en er wordt ook gepuzzeld of 
gelezen, het gaat om het samen 
zijn, iets te doen hebben of an-
dere mensen ontmoeten. In de 
middag zijn er thema’s, met re-
gelmaat is er een gast die iets te 
vertellen heeft maar ook de vrij-
willigers geven weleens een pre-
sentatie over een hobby of een 
bepaald land, soms komt gitarist 
Fred en wordt er gezamenlijk ge-
zongen. De donderdagochten-
den worden gevuld met Totaal Vi-
taal. Zoals de naam al doet ver-
moeden gaat het om een totaal-
plaatje. Niet alleen het lichaam 

wordt aangezet tot bewegen, 
maar ook het geheugen wordt 
geprikkeld. In de middag wordt 
er vaak een spelletje gedaan, ge-
klaverjast en een geheugenactivi-
teit staat op het programma. Op 
beide dagen komen een aantal 
bezoekers de hele dag, natuurlijk 
is dat geen noodzaak. Tussen de 
middag samen lunchen is gezelli-
ger als alleen thuis of is ook weer 
eens iets anders. Na de lunch een 
wandeling door het dorp en een 
gesprekje hier en daar.  De inloop 
Odense is speciaal voor de kwets-
bare ouderen. Zolang mogelijk 
zelfstandig blijven is de hoofd-
zaak. 

Verschillende activiteiten
Donderdag 7 november staat ge-
heel in het teken van het 1 jarig 
bestaan. Verschillende activitei-
ten worden gepresenteerd en ie-
dereen is welkom om een kijkje 
te komen nemen. Voor informatie 
over de Inloop Odense in Rijsen-
hout en in Aalsmeer kan gebeld 
worden naar 06- 22468574. 

Kenia, Oeganda, Nepal en Tanzania
Informatieve en gezellige 
presentatieavond OSA
Aalsmeer - Opnieuw was het een 
informatieve en gezellige presen-
tatieavond van OSA afgelopen 
woensdag 9 oktober. Nadat voor-
zitter Gerard Nijland iedereen 
welkom had geheten vervolgde 
wethouder Wilma Alink. Ze was 
zeer ontstemd over de inval in 
Syrië waar opnieuw oorlog is en 
verwachtte deze avond veel posi-
tieve informatie te horen over de 
projecten in diverse landen. Het 
kwam uit haar hart, zei de voor-
zitter en dat was ook zo. Daarna 
volgden de interviews gehou-
den door OSA-penningmeester 
Stef Holling. Het waren dit keer 
vijf organisaties met hun projec-
ten waaraan vragen werden ge-
steld. De projecten gingen over 
een school voor doven in Kenia,  
onderwijs-materialen voor scho-
len in Oeganda, Nepal en Tanza-
nia, de bouw van een middelbare 
school in Oeganda. Ook volgden 
een interview met vertegenwoor-
digers van het ziekenhuis in Ma-
lawi. Daar is een shelter gebouw 
en de kraamafdeling opgeknapt. 
Wouter Bakker lichtte toe dat het 
project nu voor hem stopt. Hij 
had er immers een paar jaar als 
tropenarts gewerkt. De jongeren 
die naar Jordanië waren geweest 

vertelden over hun werkzaam-
heden daar onder de vluchtelin-
gen. Ze hadden van het ingeza-
melde en het subsidiegeld war-
me dekens aangeschaft. Een po-
werpointpresentatie volgde met 
informatie over het jeugdproject 
TMET, zowel over de voorstelling 
als het onderwijspakket. De heer 
E.Holterhues, directeur van Oiko-
credit Nederland, zette uitvoerig 
uiteen wat Oikocredit doet met 
het geld dat binnenkomt via aan-
delen. Deze worden weer uitge-
zet in diverse landen via kleine 
kredietverstrekkers waarmee zij 
samenwerken. Er wordt gewerkt 
in 13 landen. Leningen worden 
verstrekt voor kleine bedrij�es. 
Vooral financieringen voor land-
bouw en duurzame energie staat 
centraal. Ook is training belang-
rijk, zo kunnen de boeren en  ei-
genaren van bedrij�es hun ken-
nis doorgeven zodat uit de ar-
moede kan worden gekomen. 
Duidelijk was na deze inspireren-
de avond dat er volop geïnves-
teerd wordt in mensen in ont-
wikkelingslanden! Meer informa-
tie over OSA via de website: www.
osa-aalsmeer.nl, stuur een e-mail 
naar info@osa-aalsmeer.nl of bel: 
0297-321509.

Interessante lezing over 
o e s r fi str me te
Aalsmeer - Op dinsdag 8 okto-
ber was Willem van Bloemen in 
het Parochiehuis te gast bij de 
OVAK met een deel van zijn ver-
zameling aan oude schrijfinstru-
menten en oude geschriften. Hij 
begon zijn lezing met te vertel-
len dat zijn interesse en hobby in 
de geschiedenis van het schrift is 
ontstaan tijdens zijn studie Theo-
logie. Aan de hand van meegeno-

men voorbeelden als onder an-
dere kleitabletten ging van Bloe-
men terug naar zo een 3000 jaar 
voor Christus. Naast het spijker-
schrift kwamen ook het beeld-
schrift, zoals het Chinees, het Syl-
labisch en het Alfabet uitgebreid 
aan bod. Het ging verder over de 
ganzenveer, het potlood, de ont-
dekking van inkt en de kroon-
tjespen, tot aan de balpoint en 

Kinderen met een toekomst in Indonesië

Bekendmaking opbrengst 
Burendag Kudelstaart
Kudelstaart - Na maanden voor-
bereiding hebben zo’n 20 buurt-
bewoners en 15 jongeren geza-
menlijk met DOCK en de Binding 
de Burendag Kudelstaart 2019 
gevierd. Zaterdag 28 september 
stond in het teken om geld in te 
zamelen voor het goede doel. De 
opbrengst gaat naar Stichting 
Kinderen met een Toekomst in In-
donesië. In Place2Bieb en in een 
grote tent buiten konden de be-
zoekers mee doen aan het Rad 
van Avontuur, waarvan alle prij-
zen gesponsord waren door lo-
kale ondernemers en gulle buurt-
bewoners. Tevens kon genoten 
worden een maaltijd of lekke-

rere hapjes van het Indonesisch 
buffet. Ook kon voor weinig spul-
len gekocht worden bij de bazaar. 
Zo’n 250 bezoekers heeft de orga-
nisatie deze dag mogen ontvan-
gen ondanks het slechte weer. 
Aankomende donderdagavond 
17 november om 19.30 uur wordt 
tijdens het maandelijks terugko-
mende ‘Uurtje met je Buurtje’ de 
opbrengst bekend gemaakt. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom. De koffie en thee staan klaar 
in Place2Bieb aan de Graaf Wil-
lemlaan 1. Voor vragen kan con-
tact opgenomen worden met 
jongerenwerker Marco den Haan 
via 06-38759195. 

de vulpen naar de eerste schrijf-
machines. Tijdens en na de pau-
ze  was er heel veel interesse voor 
alle meegenomen museumstuk-
ken. Tussentijds werden de bor-
relglaasjes gevuld met een laagje 
inkt en samen met lijntjes papier, 

inktlappen en kroontjespennen 
verdeeld over de zaal, zodat men 
nog een keer kon ervaren hoe het 
was om met een kroontjespen te 
schrijven. Een heel interessante 
lezing waar de aanwezige OVAK 
leden van hebben genoten.
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Oefenavond in buurthuis Hornmeer
Videoclub Aalsmeer 

er t aa  ee  spee fi m
Aalsmeer - Tijdens het door de 
filmclub Aalsmeer georganiseer-
de Cinefleur filmfestival begin dit 
jaar waren een aantal knap ge-
maakte speelfilms te zien, waar-
onder de winnende film: ‘Bevrijd’ 
van Home Made Movies. De film 
handelde over de hedendaag-
se ontwikkelingen die vooral 
voor ouderen een kwelling kun-
nen zijn. De smartphone verruimt 
niet de mogelijkheden, maar be-
perkt deze juist. Een bijzonder ac-
tueel thema op een zeer creatie-
ve manier weergegeven. Deze 
bijzondere film gaf bestuur en le-
den inspiratie om voor het aanko-
mende filmfestival in Noord Hol-
land een speelfilm te gaan maken 
en daarmee aan de wens van de 
festivalorganisatie gehoor te ge-
ven. Zij gaven tenslotte de op-
dracht: maak een film op het the-
ma ‘Vals spel’. Het liefst een speel-
film, maar als dat te hoog gegre-
pen is, mag het ook anders.
Het thema vals spel geeft vol-
doende mogelijkheden om met 
een goed verhaal als basis aan de 
slag te gaan. Gedurende de zo-
mermaanden werd door voorzit-
ter Gerard van Schie een scenario 
geschreven en binnen de werk-
groep voorbereidingen getrof-
fen om een goede planning te 
maken en enkele acteurs en spel-
regisseur uit de toneelwereld te 
vragen hun medewerking te ver-
lenen. Locaties werden bekeken, 
sponsoren gezocht, enz. Kortom, 
na drie inspannende draaida-
gen wordt nu druk gewerkt aan 
de eindmontage en afwerking. 
Het streven is om op maandag 18 
november de film op feestelijke 
wijze in première te laten gaan, 
waarna op de 24e de film zal wor-
den vertoond tijdens het NH’63 
Regiofilmfestival in De Stoomhal 
in Wormer. 
Om een dergelijke film te ma-

ken moet je als amateur van alle 
markten thuis zijn. Waar profes-
sionals alle disciplines op hoog 
niveau kunnen inzetten, het mag 
dan ook wel wat kosten, doen 
amateurfilmers dat met beschei-
den middelen. En hoe leuk is dat. 
Het begint allemaal met het vol-
gen van cursussen en daarna veel 
oefenen, thuis en op de club-
avonden. En zo een oefenavond 
komt er weer aan op maandag 21 
oktober. Leden gaan op herhaling 
in het oefenen hoe je met een be-
wegende camera toch mooie op-
namen kunt maken. Neem vlog-
gers als voorbeeld. Die gebrui-
ken hun camera op een compleet 
andere manier. Met een veel dy-
namischer resultaat. Het is na-
tuurlijk storend om te kijken naar 
schokkende beelden in een film, 
maar jonge filmers gaan daar niet 
zo spastisch mee om. “Daar kun-
nen wij nog wat van opsteken”, is 
de mening van voorzitter Gerard 
van Schie. Het idee is om de he-
le zaal van buurthuis Hornmeer 
te gaan gebruiken als een oe-
fenruimte. De te filmen onder-
werpen worden op strategische 
plaatsen neergezet of zijn al aan-
wezig.  Er worden zoveel mogelijk 
onderwerpen gefilmd en daar-
bij zoveel mogelijk dynamische 
camerabewegingen toegepast. 
Soms zullen de leden elkaar de 
helpende hand moeten bieden 
als er bijvoorbeeld achteruitlo-
pend gefilmd moet worden. Dan 
zijn er een paar extra ogen nodig. 
Het is vooral praktisch oefenen.
De avond wordt gehouden in 
Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1 en begint om 20.00 uur. Heb je 
belangstelling om hierbij aanwe-
zig te zijn? Kom vrijblijvend langs. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Laat secretaris Susan Griek-
spoor alleen wel even weten dat 
je wilt komen via 0297-327490.

Theaterstuk over straatkinderen in Borneo-Indonesië

Jongeren komen op voor 
het belang van OSA
Aalsmeer - De Stichting Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) viert haar 35-jarig bestaan 
en doet dat op een heel bijzondere 
manier. Het is gelukt om jongeren 
te betrekken bij ontwikkelingssa-
menwerking op een wijze die past 
bij hun generatie. Het is Stef Hol-
ling penningmeester van OSA die 
op het lumineuze idee kwam con-
tact te zoeken met zijn oud leer-
ling Marco den Haan. Vervolgens 
werden de jongeren (van 12 tot 20 
jaar) van Dock en van de Binding 
benaderd. Met voorbeelden van 
projecten waarin duidelijk wordt 
dat mensen in ontwikkelingslan-
den het idee krijgen dat er andere 
landen en mensen zijn die zich om 
hun situatie bekommeren en hulp 
willen bieden. Er werd een gevoeli-
ge snaar geraakt en zo werd de be-
langstelling voor OSA gewekt.

Brainstorm sessies
Met elkaar werd er gebrain-
stormd over hoe je ontwikke-
lingssamenwerking nu zo breed 
mogelijk kan presenteren. In ge-
zamenlijk overleg werd gekozen 
voor een theaterstuk met zang, 
dans en toneel. De jongeren wor-
den daarbij begeleid door profes-
sionele docenten. Stef en oud col-
lega Wil Kraan maakten een les-
pakket voor basis- en middelbare 
scholen en een power-point pre-
sentatie. 

Er werd ook een actie aan gekop-
peld ten bate van Stichting SKMET 
die zich inzet voor straatkinderen 
in Kali-mantan (Borneo-Indone-
sië). Martin Pattipeiluhu van Dock 
heeft via zijn ouders rechtstreeks 
contact met de Stichting. Hij ver-
telt een indrukwekkend verhaal 

dat altijd uit het nieuws is gehou-
den. “In 2000 heerste er een bur-
geroorlog, veel kinderen werden 
toen wees en raakten dakloos, zij 
leefden in het oerwoud, moes-
ten maar zien hoe te overleven. 
Mijn ouders bezochten Kaliman-
tan en konden bij terugkomst in 
Nederland de beelden niet uit het 
hoofd krijgen. Mijn moeder werd 
letterlijk ziek van het feit dat zij 
niets kon doen. Nu gaan mijn ou-
ders eens per twee jaar terug om 
hulp te bieden en mijn moeder is 
weer sterk geworden. Zij zorgen 
dat de donaties daar terecht ko-
men waar het het hardste nodig 
is. De straatkinderen zijn nu ver-
zekerd van één keer per dag een 
warme maaltijd, eens per maand 
is er medische zorg, zij kunnen 
naar school en de peuters wor-
den opgevangen.”

Bewustwording
Het stuk is gebaseerd op waar-
heid en ervaring. Mede door het 
verhaal dat de ouders van Mar-
tin Pattipeiluhu hebben verteld. 
De hoofdrolspeelster heet als eer-
betoon Rini - de naam van zijn 
moeder. In het toneelstuk draait 
het om Rini en om de in Kaliman-
tan wonende Florentina. Twee to-
taal verschillende werelden wor-
den in beeld gebracht, waarin je 
elkaar leert begrijpen. In de foy-
er van De Oude Veiling geeft re-
gisseur Reinier Overbeek de ac-
teurs nog een laatste aanwijzing. 
Jolijn (regie-assistente, zij geeft 
ook de spel- en schrijflessen in 
de Binding), Lize en Melanie (zor-
gen voor de zang- en danslessen) 
kijken en luisteren mee. Vanaf fe-
bruari wordt er gewerkt aan het 
project - dat door Martin handen 
en voeten kreeg - en vanaf april 
wordt er gerepeteerd in Place-
2Bieb Kudelstaart. Iets betekenen 
voor anderen en ook jezelf ont-
wikkelen. Talent met Toekomst. 
Dát is het motto van Martin. “De 
jongeren ervaren dit project door 
de ontstane vriendschap, het zelf-
vertrouwen en de zingeving als 
een cadeau.”

Grote ontwikkeling
Na eerst een groot applaus voor 
Stef Holling - inmiddels de groot-
ste fan van de groep - vertelt één 
van de deelnemers: “Ik maak een 
grote ontwikkeling door.” Een an-
der vult aan: “Het is een leuke 
hechte groep, wij doen veel sa-
men en je kunt alles met elkaar 
delen.” Zij hebben een film ge-
maakt hoe zij wonen en leven in 
Nederland. Natuurlijk hopen zij 
op respons, hoe het leven voor 
jongeren in Kalimantan is. “Het is 
de bedoeling dat deze film ook 
wordt verwerkt in het toneelstuk.” 

Voorstellingen
De groep gaat meerdere voorstel-
ling geven op de basisscholen en 
middelbare school. Maar er komt 
ook een avond voor volwassenen 
in De Oude Veiling. Noteer zater-
dag 30 november in de agenda! 
Kijk voor meer informatie op de 
website van OSA.
Janna van Zon 

Goed gesprek met Wim de Vries
Schrijversparade met 
interessante schrijvers
Aalsmeer - De eerste ontmoeting 
tussen Peter Maarsen en Wim de 
Vries vindt plaats in het Huiska-
mermuseum. De beide heren 
kennen elkaar niet maar al direct 
ontstaat er een goed gesprek. Dat 
heeft te maken met de vraagstel-
ling van Maarsen en dat wat De 
Vries te vertellen heeft. Het gaat 
om: Werkgeluk en hij schreef er 
een boek over. Alle reden voor de 
interviewer om de schrijver uit te 
nodigen voor het schrijverspanel, 
dat onderdeel uitmaakt van de 
Schrijversparade zaterdag 2 no-
vember in de bibliotheek.
Wim de Vries heeft een jarenlan-
ge ervaring op het gebied van 
business to business marketing-
communicatie, ondernemingsbe-
leid en marketingstrategie. In de 
voorbeschouwing van zijn boek 
wordt hij een identiteitsontdek-
ker, strateeg, inspirator, coach, 
kansen-manager, verbeteraar, 

communicator, muzikant en do-
cent genoemd.  Zijn motto luidt: 
“Buiten winnen is binnen begin-
nen”. Omdat het altijd om men-
sen binnen de onderneming 
gaat. “Zonder mensen geen orga-
nisatie. Zonder gezonde mensen 
geen gezonde organisatie.”

Werk geluk
Met Wim de Vries een gesprek 
aangaan is luisteren naar een 
boeiend – bevlogen – betoog 
doorspekt met humor, mooie 
voorbeelden en relativering ver-
mogen. Want zoals Multatuli al 
schreef (1820 -1887): “Niets is ge-
heel waar en zelfs dat niet.” Het 
woord identiteit krijgt bij De Vries 
een bijzondere lading. Het boek 
is een doorwrocht werk waarin 
je als lezer wordt gedwongen tot 
zelfreflectie. Een ideaal boek voor 
startende ondernemers en voor 
bedrijven zoals er velen van in 

Aalsmeer zijn. Kortom een boek 
waaruit profijt valt te halen. Want, 
wie is er nu niet op zoek naar 
werk geluk? Hoe en waar je dat 
kunt vinden wordt haarfijn in: ‘De 
moed van organisaties om zich-
zelf te zijn’ uit de doeken gedaan. 
“Het moet zo zijn dat je zingend 
naar je werk gaat.” Het is aan de 
interviewer Peter Maarsen om de 
identiteitsontdekker Wim de Vries 
in een kort tijdsbestek precies dát 
te laten vertellen waarmee hij het 
luisterend gehoor aan zich weet 
te binden. Aan het schrijverspa-
nel nemen onder andere deel: Le-
nie Paul, Jan Willem de Wijn, Ma-
rianne Knecht, Marlien Smit, Es-
ther Sparnaaij, Pieter Groenveld 
en Sandra Alderden. De Schrij-
versparade start op 2 november 
om 12.00 uur met een aantal do-
cumentaires, het Schrijverspa-
nel begint om 13.30 uur, de aan-
schuiftafel met Tobias Rothe en 
Sander Bosman om 15.30 uur.

Kinderhoek en zeepkisten
 In de kinderhoek wordt een spe-
ciale gast verwacht en zijn er 
voorlees moeders aanwezig. In 
de vele gezellige hoekjes kun-
nen bezoekers kennis maken met 

schrijvers en natuurlijk signeren 
deze hun boeken. Op de zeepkis-
ten worden er gedichten voorge-
dragen, schrijvers lezen voor uit 
eigen werk. Vertelt Melissa de Vos 
alles over haar blog, sing a song 
writer Saskia Veenswijk geeft 
een workshop, de bieb geeft een 
workshop hoe maak ik een ge-
dicht? Drie moedige anders tali-
gen vertellen over hun ervaring 
in Aalsmeer. Geef hen vooral een 
groot applaus! En er zijn voldoen-
de gezellige hoekjes waar je met 
elkaar van gedachten kunt wisse-
len. De Schrijversparade eindigt 
om 17.00 uur de toegang is vrij!
Janna van Zon

Wim de Vries: “Buiten winnen is 
binnen beginnen.”

e egingst in o fi ieel geo en
Het Kloosterhof is een 
prachtige tuin rijker
Aalsmeer - Maandag 14 okto-
ber is de bewegingstuin van ‘t 
Kloosterhof officieel geopend. 
Om 11.00 uur verzamelden zich 
vrolijke en blije bewoners, da-
gelijks bestuur van Buurtvereni-
ging De Pomp - Gé van der Lin-
den, Jan Zekveld en Caroline 
Ramp - alleskunner en creatie-
ve uitvoerder Kees Noordhoek 
en directie en personeel van het 
Kloosterhof voor de ingang van 
het hek dat met een grote strik 

en een lint was versierd. Wat zou 
Aalsmeer toch zijn zonder zo-
veel vrijwilligers? Het maakt de 
gemeente toch tot iets bijzon-
ders! Maar hoe belangrijk en on-
misbaar alle hulp ook is, een fi-
nanciële injectie op zijn tijd 
zorgt er voor dat er nog iets ex-
tra speciaals kan gebeuren. Zo-
als de tuin waar het - zodra het 
weer het toelaat - goed toeven 
is voor de bewoners van ‘t Kloos-
terhof. 

Buurtvereniging De Pomp
Voor de geldelijke bijdrage zorg-
de buurtvereniging De Pomp, 
ooit opgericht - de mannen we-
ten de datum uit het hoofd - 29 
mei 1945. De Duitsers hadden 
het plan opgevat het water af te 
sluiten. Een paar slimme bewo-
ners bedachten daarop een plan; 
zij graafden een wel en plaatsten 
een pomp. De Despoten zagen 
kennelijk van het sinistere plan 
af en zo hoefde de pomp geluk-
kig nooit gebruikt te worden. Wel 
bleef het raadsel tot op de dag 
van vandaag bestaan, want nie-
mand weet waar de pomp geble-
ven is. 
De Pomp is een vereniging met 
een sociaal hart, organiseerde uit-
stapjes voor senioren, kaartavon-
den, bij hen stond saamhorigheid 
hoog in het vaandel. Na 73 jaar 
was het welletjes en het geld dat 
nog in de pot zat werd verdeeld 
onder verschillende instanties 
en zo kon onder andere een gro-
te wens van het Kloosterhof wor-
den gerealiseerd en dat was een 
tuin voor de bewoners waarin zij 
lekker buiten van de zon kunnen 
genieten of met familie, vrienden 
van gedachten kunnen wisselen. 
Een tuin met een rotsfontein, ge-
zellige zitjes, een molen een krui-
wagen en heel veel groen en 
bloemen. Kees Noordhoek zorg-
de er 3 jaar geleden in het kader 

van NL doet al voor een prachti-
ge bloementuin die zo is aange-
legd dat er elk seizoen iets bijzon-
ders bloeit. “Een ander blij maken 
is jezelf blij maken”, lacht hij gul. 
“En ik doe dit niet alleen hoor, wij 
hebben een heel team van vrij-
willigers.”

De videofiets
Het Kloosterhof is een behoor-
lijk dynamisch onderkomen voor 
ouderen die permanente zorg 
behoeven of naar de dag beste-
ding komen. Directeur Ingrid 
Vonk vertelt dat er bewust geko-
zen is voor een extra kwaliteits-
programma dat een landelijke fi-
nanciële ondersteuning krijgt 
om ouderen zo lang mogelijk te 
laten bewegen. Zo is er een fit-
ness-ruimte, gelegenheid om jeu 
de boules te spelen en koersbal 
(jeu de boules maar dan binnen). 
Op maandag en donderdag och-
tend wordt er gegymd onder pro-
fessionele leiding van een voor-
malig gymdocent en fysiothera-
peut. En dan is er ook nog de vi-
deofiets, waarmee bewoners bin-
nen de mooiste uitstapjes kun-
nen maken. De bergen in, steden 
bekijken of een tochtje door de 
grachten, gewoon even wegfiet-
sen en op vakantie zijn. Een film 
over Aalsmeer staat op het ver-
langlijstje.
Janna van Zon  
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De heer Cor (64) was over-
leden en mij werd gevraagd 
de uitvaart te regelen.  
Iedereen was begaan met 
‘ome Cor’. Hij woonde zijn 
leven lang al in hetzelfde 
dorp en iedereen kende 
hem. Hij had geen kinderen 
of partner. 

Ik zat om tafel met twee broers, 
een nichtje en de buurvrouw. 
Het werd een emotioneel en 
liefdevol gesprek, met vele  
herinneringen aan Cor.

We bespraken de wensen 
voor de uitvaart en toen 

-
ke kwamen, riepen de broers 
tegelijk: “Het geld is er!”  
Er kwam een polis op tafel en 
ik zag dat deze uitvaartver-
zekering nog door de ouders 
van Cor was afgesloten. Iedere 
week betaalden zij 25 cent. 

Toen ik aangaf dat de uitkering 
100 gulden zou zijn, reageer-
den de broers: “Nou, dan zal 
er wel genoeg op zijn rekening 

staan”. Toch gaf ik de tip om het 
allemaal voor de zekerheid even 
na te gaan.

De volgende dag was er grote 
spanning. De sfeer was duidelijk 
anders dan de dag ervoor. De 
oudste broer nam het woord: 
“Er is geen geld, niets. Waar-
schijnlijk draaien wij op voor de 
kosten van de uitvaart van mijn 
broer. We cancelen dus alles en 
het moet zo goedkoop mogelijk, 
anders via de gemeente.” 
De liefdevolle en warme herin-
neringen van de dag ervoor, wa-
ren veranderd in een teleurstel-
ling en een soort gelatenheid. 
Zij voelden zich zelfs gegeneerd 
naar mij toe. Uiteindelijk namen 
zij thuis afscheid van Cor en 
brachten wij hem weg.

Dit voorval is helaas geen uit-
zondering. Graag informeren 
wij u dan ook vrijblijvend en 
kosteloos over hoe u uw wen-

laatste afscheid kunt regelen. 
Dan is het geld voor úw uitvaart 
er straks wél.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-
zorg inloopspreekuur. Dit is van 
9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp 
en van 10.00 - 11.00 uur bij Be-
graafplaats Zwanenburg. 

Loop gerust binnen voor infor-
matie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uitvaart. 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Het geld is er!

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Behandeling mogelijk in Zuid-Korea
Crowdfunding actie voor 
Brenda uit Kudelstaart
Kudelstaart - Via Dave Groot uit 
Kudelstaart kreeg de Meerbode 
het verzoek om aandacht te vra-
gen voor de doneeractie voor zijn 
vrouw Brenda. De eigen onder-
neemster van ‘Thuiskapper Ku-
delstaart’ heeft Cervicale Dysto-
nie. Dit is een neurologische aan-
doening. Het komt er op neer dat 
Brenda geen controle meer heeft 
over haar nek en deze heeft nu 
een afwijking van ongeveer 45 
graden naar links.
Brenda heeft van alles gepro-
beerd, onder andere botox be-
handelingen en alternatieve the-
rapie, maar tot nu zonder goed 
resultaat. Ze heeft moeten stop-
pen met haar onderneming. “Ik 
kan niets meer. Ik ben nu groten-
deels afhankelijk van anderen, zo-
als met vervoer, huishouding en 
financieel”, laat ze weten. Maar, 
de Kudelstaartse wil haar leven 
weer terug. “Gewoon werken, de 
auto pakken, fietsen, boodschap-
pen doen en dingen onderne-
men met mijn kinderen van 13 en 
14 jaar.”

Lichtpuntje
Er is nu een lichtpuntje gevon-
den. Er is een behandeling ge-

vonden in Zuid-Korea, waar veel 
dystonie patiënten helemaal ge-
nezen. “Ik kan daar twee tot drie 
behandelingen per dag krijgen. 
De gemiddelde genezing bij de 
dystonie patiënten zit tussen de 
150 en 200 behandelingen”, gaat 
Brenda in haar oproep verder. De 
totaalprijs van alle behandelin-
gen kunnen Dave en Brenda niet 
zelf opbrengen. Er is al veel geld 
uitgegeven aan andere behande-
lingen.

Doneeractie
De kosten voor 200 sessies in vier 
maanden zijn in totaal 60.000 eu-
ro. Dave en Brenda zijn om dit 
bedrag bij elkaar te krijgen een 
crowdfunding actie gestart. De 
twee hopen op veel (financië-
le) steun van plaatsgenoten. Ie-
der bedrag is welkom. Er zijn do-
naties gegeven van 5 tot 500 eu-
ro en de teller staat nu op 11.640 
euro. Ook Brenda helpen in haar 
strijd tegen dystonie? Dave en 
Brenda zijn inmiddels in Zuid-Ko-
rea en de eerste behandelingen 
slaan aan! Kijk voor meer infor-
matie en de mogelijkheid om te 
doneren op www.doneeractie.nl/
actie/-38152.

Inwoners hebben hart op de goede plaats

Aalsmeer oogst voor de 
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de Voedsel-
bank hebben de inwoners en on-
dernemers van Aalsmeer en Ku-
delstaart het hart op de goede 
plaats.  Dat is al eens eerder ge-
zegd en de laatste tijd waren er 
ook weer veel goede gebaren en 
donaties voor de Voedselbank. Zo 
rijdt de Voedselbank al weer bijna 
twee maanden met een door de 
firma Celieplant gratis beschik-

baar gesteld busje. Dit busje haalt 
op donderdagmorgen verse spul-
len op bij de supermarkten op en 
die worden  ’s middags direct uit-
gedeeld bij de uitgifte. Pas gele-
den zag een mevrouw het busje 
bij een supermarkt staan en ging 
spontaan haar voorraadkast leeg 
halen en gaf een grote hoeveel-
heid potten en blikken aan de 
vrijwilligers van de Voedselbank 

Opbrengst voor DownTown Ophelia
Weer Lions bedrijvenspel 
‘De Slag om Aalsmeer’
Aalsmeer - Voor de vierde ach-
tereenvolgende keer organi-
seren de twee Aalsmeerse Li-
onsclubs het slimme en gezel-
lige bedrijvenspel ‘De Slag om 
Aalsmeer’. Gezien het geweldige 
succes van de afgelopen drie ja-
ren zal dit spel op woensdag 13 
november wederom worden ge-
organiseerd. Bij dit avondvullen-
de bedrijvenspel ligt de nadruk 
op samenwerking, kennis en ge-
zelligheid. De ‘Slag om Aalsmeer’ 
wordt gespeeld door teams van 
vijf personen. 

Bedrijven en verenigingen
Een team kan samengesteld wor-
den uit medewerkers van bedrij-
ven, verenigingen, organisaties 
etc. Zo deden vorig jaar teams 
mee van onder andere Loogman, 

Gouwerok, Renault Nieuwendijk, 
Historische Tuin, VVD/CDA, Rabo-
bank, van der Drift Bouw, Archi-
tektenburo R.J. Pannekoek en ve-
le anderen. Natuurlijk kunnen be-
drijven ook gasten trakteren op 
een geheel verzorgde avond. Er 
is plaats voor ruim 25 teams, vol-
doende gelegenheid dus om an-
dere mensen te ontmoeten tij-
dens de borrel, het buffet of na af-
loop. 

Het bedrijvenspel zelf vergt de 
nodige concentratie: iedere 4 mi-
nuten luidt de bel voor een nieu-
we vraag. In totaal 20 vragen op 
allerlei gebied en natuurlijk ook 
specifiek Aalsmeerse. Maar je 
hoeft beslist geen ‘Einstein’ te zijn 
om te winnen. Het best preste-
rende team ontvangt de wissel-

Het winnende team van 2018: Renault Nieuwendijk met de wisseltrofee.

trofee en natuurlijk ook eeuwige 
roem!

‘De Upside van Down’
Voorafgaand aan het spel is er 
een heerlijk buffet en na afloop 
is er tijd voor ontspanning. Mark 
Haayema vertelt over zijn pas-
sie voor kinderen met Down. Hij 
is ambassadeur van de stichting 
‘De Upside van Down’ die zich in-
zet voor een positieve kijk op de-
ze kinderen. In Aalsmeer zorgt 
DownTown Ophelia dat mensen 
met Down ook kansen krijgen op 
de arbeidsmarkt.

Bijna volgeboekt
Inclusief deelname aan het spel, 
buffet, drankjes en de lezing be-
dragen de kosten per team van vijf 
personen 555 euro. De avond is in-
middels bijna volgeboekt. Er zijn 
nog een paar tafels beschikbaar. 
De ‘Slag om Aalsmeer’ op 13 no-
vember vindt dit jaar plaats in de 
kantine van OZ Export bij FloraHol-
land op Veiling-Zuid aan Betula 55 
in De Kwakel. Het programma start 
om 17.30 uur. De netto opbrengst 
van deze avond gaat naar stichting 
De Upside van Down en de stich-
ting DownTown Ophelia. Kijk voor 
meer informatie en inschrijfformu-
lier op: www.slagomaalsmeer.nl 
of mail naar Quinten Bunschoten:  
deslagomaalsmeer@gmail.com of 
via 06-52078646.

Van 4 tot en met 9 november
Activiteiten in de week 
van de mantelzorg
Aalsmeer - Veel mensen zorgen 
vrijwillig en langdurig voor zie-
ke familieleden of vrienden. De-
ze mantelzorgers zijn onmisbaar 
en verdienen een extra blijk van 
waardering.  Om de mantelzor-
gers in het zonnetje te zetten 
organiseert Mantelzorg & Meer 
voor hen van 4 tot en met 9 no-
vember de Week van de Mantel-
zorg. Mantelzorg & Meer biedt 
ondersteuning, begeleiding, ad-
vies en training aan mantelzor-
gers, vrijwilligers, werkgevers en 
organisaties in de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn. De organisatie verzorgt 
in de Week van de Mantelzorg di-
verse activiteiten en workshops 
voor mantelzorgers. Inschrijven 
voor de activiteiten kan via de 
website van Mantelzorg & Meer 
tot 17 oktober.

Cadeaukaart
Zondag 10 november is de lan-
delijke Dag van de Mantelzorg. 
Als blijk van waardering voor hun 
inzet en zorg stuurt de gemeen-
te mantelzorgers die zorgen voor 
iemand uit Aalsmeer een cadeau-

kaart. Mantelzorgers die bekend 
zijn bij Mantelzorg & Meer krij-
gen de kaart toegestuurd. Niet al-
le mantelzorgers die zorgen voor 
een inwoner in Aalsmeer zijn be-
kend bij Mantelzorg & Meer. Heeft 
u een mantelzorger of bent u een 
mantelzorger?Aanmelden via de 
website van Mantelzorg & Meer.

Mantelzorg & Meer
Als mantelzorger biedt u zorg 
en hulp aan uw naaste met een 
chronische ziekte of beperking. 
Bij dit langdurig en intensief zor-
gen voor een ander, komt heel 
wat kijken. Bij Mantelzorg & Meer 
vindt u betrokken en deskundi-
ge medewerkers. Zij kunnen hel-
pen met advies, individuele on-
dersteuning, inzet van (zorg)vrij-
willigers, cursussen, informatie-
bijeenkomsten en gespreksgroe-
pen. 
De meeste diensten van Mantel-
zorg & Meer zijn kosteloos. De ge-
meente Aalsmeer verleent jaar-
lijks subsidie aan Mantelzorg & 
Meer om deze diensten te kun-
nen leveren. Voor meer informa-
tie en aanmelden voor activitei-
ten: www.mantelzorgenmeer.nl.

Sponsoravond Stichting 
Heart for Children
Rijsenhout - Zaterdag 19 okto-
ber wordt er weer een gezelli-
ge sponsoravond georganiseerd, 
waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan de Stich-
ting Heart 4 Children. De sponso-
ravond vindt plaats achter de Ser-
re aan de Grote Poellaan 13 in Rij-
senhout van 16.00 tot 21.00 uur.
Er wordt medewerking verleend 
door de band Beats & Booze met 
zangeres Wyp. Dit jaar hoopt de 
stichting voldoende geld op te 
halen voor de inrichting van de 
slaapvertrekken voor de jongens 
van de middelbare school in Oe-
ganda. Er zijn hiervoor nog loten 
te koop. Neem voor de aankoop 
hiervan contact op met Joop de 
Vries via 06-53647782. De trek-
king van de loterij is tijdens de 
sponsoravond. De hoofdprijs is 
een vliegticket ter waarde van 
1.000 euro.

Er zal ondersteuning van deze ac-
tie gevraagd worden bij de OSA, 
die het opgehaalde geld met een 
maximum van 2500 euro kan ver-
dubbelen. Kijk voor meer info op: 
www.heart4children.org

Postzegel(ruil)beurs in 
het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdag 19 oktober 
gaan de deuren van Het Parochie-
huis om 09.30 uur open voor al-
le postzegelverzamelaars en -rui-
lers. De entree is gratis. Heer-
lijk snuffelen in de ruim 75 nieu-
we stockboeken met daarin dui-
zenden zegels voor slechts 5 eu-
rocent per stuk is mogelijk. Neem 
gerust eigen stockboek(en) met 
dubbele zegels mee om te ruilen, 
ook dat kan deze dag. Van de ve-
le ruiltafels wordt dan ook dank-
baar gebruik gemaakt. Cor van 
Meurs zal deze zaterdag een ge-
deelte van zijn verzameling over 
‘Paddenstoelen’ tentoonstellen. 
Verder kan een kijkje genomen 
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 diverse 
topstukken en mooie zegels. Bij 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat 6 is volop parkeergele-
genheid en mocht u met de bus 
willen komen, slechts 5 minu-
ten lopen vanaf Hortensiaplein 
of Drie Kolommenplein. Kom ge-
woon even gezellig langs. Ui-
teraard is er ook weer een ver-
loting met vele prachtige prij-
zen. De ruilbeurs sluit om 15.00 
uur. Neem voor meer informa-
tie over deze dag contact op met 
Cor van Meurs via 0297-343885 of 
met Gerboud Zwetsloot via 0297-
345231. Kijk voor alle activiteiten 
en meer op: www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. 

mee. En wat te denken van het 
echtpaar dat besloot om vegeta-
risch te gaan eten en toen de hele 
voorraad vlees uit de diepvries bij 
de Voedselbank kwam brengen. 
Prachtig toch?!

Inzamelingsacties
Afgelopen weekend was er een 
inzameling bij supermarkt Deen. 
Ondanks het slechte weer toch 
weer een mooie opbrengst, veel 
kratten vol met levensmiddelen 
die in de pakketten voor de klan-
ten terecht komen. Binnenkort 
houden de Hervormde Dorps- en 
Oosterkerk weer een actie.

Peren, druiven en jam
Maar het meest opvallende van 
de afgelopen tijd is de fruitoogst. 
Vrijwilligers van de Voedselbank 
hebben al  een paar keren peren 
en druiven geplukt bij particulie-

ren. Andere particulieren hebben 
al diverse malen de peren- en 
druivenoogst en ook zelfgemaak-
te jam bij de Voedselbank be-
zorgd. En dat komt nog bovenop 
de meneer die iedere week de op-
brengst van zijn moestuin kwam 
brengen. De Voedselbank is erg 
blij met al deze hulp en donaties. 
Het is hard nodig om elke week 
weer gezinnen te helpen die om 
wat voor reden dan ook onvol-
doende geld hebben om zelf 
voedsel te kunnen kopen. Ook 
bijdragen? Mail naar voedseldo-
natie@voedselbankaalsmeer.nl 
of bel naar 06-37471838. Ook fi-
nanciële steun is hard nodig om 
de zaak draaiende te houden: NL-
52RABO0180539787 (t.n.v. Stich-
ting Voedselbank Aalsmeer). 
Voedselbank Aalsmeer dankt u 
voor alle steun, donaties en gif-
ten!

Rita wint bij de 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 23 okto-

ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 9 oktober is gewonnen door 
Rita Pannekoek met 5533 punten, 
gevolgd door Maaike Spaargaren 
met 5454, Nel Ton met 5238 en Wim 
Spring in’t Veld met 5096 punten. 
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www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Muziekgroep Nostalgia
Op vrijdag 18 oktober is er 
een muzikale pub quiz met 
de muziek groep Nostalgia.  
U bent om 14.30 uur van 
harte welkom in wijkpunt 
Voor Elkaer. Om 15.00 uur zal 
de pub quiz van start gaan. 
Kosten entree: € 2,50. Graag 
opgeven bij een van de 
gastvrouwen/ gastheer.

Nostalgische �lm
Op woensdag 23 oktober 
kunt u kijken naar een 
nostalgische �lm van Siem 
Kooij en Wim Roodenburg 
met o.a. beelden van het 
oude Rustoord, Serin-
genpark en Zorgcentrum 
Aelsmeer. U bent van harte 
welkom om 15.00 uur in de 
grote zaal van Zorgcentrum 
Aelsmeer.

Dineren in Voor Elkaer
woensdag 23 oktober kunt 
u genieten van o.a. een 
tropische rijst cocktail,
toast met kruidenboter,
procureurrollade, espagnole 
saus, gestoofde ratatouille, 

aardappelkroketjes, pasta 
salade, cappuccino bava-
rois met baileyssaus en 
slagroom naar keuze voor 
maar € 14,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via tel. 0297-
820979.

Thema avond in Wijkpunt 
Voor Elkaer
Vrijdag 25 oktober kunt u 
genieten van ‘‘Wild & Wine’’
met heerlijke gerechten! Op 
het menu staat: Wildbouillon 
met bospaddenstoelen, 
tomaat en een scheutje sher-
ry, molenbrood pompoen en 
kruidenboter, wildstoofpot 
van wildzwijn, haas en ree,               
gevulde appel met cranberry 
compote, spruitjes met spek-
jes, kastanjepuree, roodlof 
salade, appeltaartpuntje 
geserveerd met kaneel 
roomijs en vanillesaus met 
slagroom naar keuze, ko�e 
met bonbons voor € 19,-.
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via tel. 0297-820979. 
Wijkpunt Voor Elkaer. 

Activiteiten overzicht

Podium vol met Gerbera’s
HilverdaFlorist wint zes 
pr e  t e s ro  ora
Kudelstaart - Zes prachtige pro-
ducten van HilverdaFlorist zijn in 
de prijzen gevallen tijdens de no-
velty awards Profl ora 2019. Tij-
dens deze novelty awards claim-
de HiverdaFlorist het hele podi-
um met haar Gerbera’s. De award 
winners zijn de Standaard Gerbe-
ra Mandala, Micro Gerbera Picco-
lini® Assisi en de Standaard Ger-
bera Atlanta. De jury was erg ge-
charmeerd van de Standaard Ger-
bera Mandala vanwege haar ro-
ze witte bi-colour en lange stevi-
ge stelen. De andere winnaar was 
de Micro Gerbera Piccolini® Assisi, 
die bekend staat als klein schattig 
en kleurrijk. De Standaard Gerbe-

ra Atlanta kreeg de award vanwe-
ge zijn sterke oranje kleur gecom-
bineerd met groene hart. De Di-
anthus Raffi  ne Elea behaalde de 
tweede plaats. De Raffi  ne bestaat 
uit verschillende elegant golven-
de bloemen. Ook zilver (tweede 
prijs) kreeg de Alstroemeria Flo-
rinca Noa, de beste variëteit in de 
Florinca-serie. Noa is een opval-
lende verschijning, rijk aan bloe-
men en heeft een lang vaasleven. 
En met de derde plaats in de ca-
tegorie Limonium Statice is de 
Pearl Wings beloond. Naast een 
lang vaasleven zijn de bloemen 
levendig en hebben een zeer fris-
se uitstraling.

Praktijk Oosteinde naar 
de Zwarteweg
Aalsmeer - Huisarts Mirjam Kus-
se verhuist haar praktijk naar de 
Zwarteweg 123. Het pand op de 
Oosteinderweg (Hoge Dijk) is te 
klein geworden en voldoet niet 
meer aan de eisen van deze tijd. 
Er worden nu plannen en teke-
ningen gemaakt, waarna een gro-
te verbouwing zal volgen. Aan de 
achterzijde van het pand komt 
een ruime parkeerplaats, zodat 
de praktijk goed bereikbaar is. 
Huisartsenpraktijk Zwarteweg 

verwacht in de zomer van 2020 
het feest van de opening te kun-
nen vieren. 
Hoewel het pand groot is zal de 
praktijk klein blijven, zodat de 
patiënten en gezinnen zich ge-
kend weten door een niet te 
groot team. De overige ruimte 
in het pand zal worden verhuurd 
aan organisaties in de welzijn/ge-
zondheidszorg sector, waarmee 
kleinschalige warme zorg ge-
deeld kan worden.

Event over mislukken en 
innoveren bij Greenport
Aalsmeer - De mooiste innova-
ties ontstaan vaak pas na of juist 
dankzij de nodige mislukkingen. 
Fouten maken we allemaal, toch 

stoppen we onze mislukkingen 
het liefst in de doofpot. Waarom 
eigenlijk? Ruim baan voor ver-
nieuwen en mislukken tijdens 

Branche keurmerk voor 
Uitvaartzorg De Meer
Hoofddorp - Enige tijd geleden 
hebben Jacco van der Laarse en 
Jaap van der Maarl van Uitvaart-
zorg De Meer uit Hoofddorp op 
eigen verzoek een audit gehad 
van de onafhankelijke Stichting 
Keurmerk Uitvaartzorg. Dankbaar 
kunnen zij nu kenbaar maken dat 
zij een positieve voordracht heb-
ben gehad en eerdaags het keur-
merk mogen gaan voeren. Jacco: 
“Wij zijn extra blij met deze onaf-
hankelijke beoordeling vanwege 
de ophef binnen de uitvaartsec-
tor naar aanleiding van de zon-
dag op SBS6 uitgezonden repor-
tage ‘Alberto duikt onder in de 
uitvaartbranche’ over misstan-
den bij een uitvaartondernemer. 
Het keurmerk bevestigt de weg 
die wij 3,5 jaar geleden zijn inge-
slagen en staat voor de zes zeker-
heden bij het verzorgen van een 
uitvaart.”

Deze zes zekerheden zijn: Helde-
re afspraken over de uitvoering; 
Transparante kostenbegroting; 
Goede organisatie van de uit-
vaart; Bekwaam personeel; Doel-
matige klachtenafhandeling en 
Jaarlijks klanttevredenheidson-
derzoek

Register Uitvaartverzorger
Naast het voeren van het keur-
merk mogen Jacco en Jaap straks 
ook de letters ‘RU’ (Register Uit-
vaartverzorger) voor hun naam 
gaan voeren. “Zo’n titel staat na-
tuurlijk best leuk, maar we blijven 
gewoon ‘de jongens van De Meer’ 
die met steun en vertrouwen na-
bestaanden gaan helpen na het 
overlijden van hun dierbare”, al-
dus Jaap. Kijk voor meer informa-
tie over het keurmerk en over Uit-
vaartzorg De Meer op www.uit-
vaartzorgdemeer.nl.

oo  alleen eerli e o fi e
r s s  o fi ese tor  Doe 

mee aa  e o fi esta g
Aalsmeer - Terwijl wereldwijd in-
ternationale koffi  edag op 1 ok-
tober 2019 werd gevierd, is een 
grote crisis gaande. De marktprij-
zen voor koffi  e zijn op het diep-
ste punt in 15 jaar. Koffi  edrin-
kend Nederland merkt hier niets 
van, zo blijkt uit onderzoek, ter-
wijl koffi  eboeren verhongeren. 
Cijfers laten zien dat vooral het 
bedrijfsleven profi teert, met alle 
gevolgen van dien. Fairtrade or-
ganiseert een koffi  estaking om 
te zorgen voor betere betaling 
aan koffi  eboeren. De consument 
merkt nauwelijks iets van de la-
gere prijzen die koffi  eboeren ont-
vangen. 97% van de koffi  edrin-
kers ziet geen prijsdaling in de su-
permarkt. Ook is de koffi  edrinker 
zich nauwelijks bewust van het 
grote probleem dat zich afspeelt 

in de koffi  e-industrie. Boerenfa-
milies hebben zelfs bijna geen 
geld voor basisbenodigdheden, 
zoals eten of gezondheidszorg. 
Vanwege de verontrustende cij-
fers roept Fairtrade Nederland, 
ook wel bekend als Stichting Max 
Havelaar, en de Werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer alle 
bedrijven op om in koffi  estaking 
te gaan en alleen koffi  e in te ko-
pen waar een eerlijk prijsbeleid 
aan de boer is gegarandeerd. Vol-
gens de Werkgroep Fairtrade ge-
meente Aalsmeer wordt ook in 
de gemeente Aalsmeer door de 
bedrijven nog erg weinig Fair-
trade koffi  e gebruikt. Meer infor-
matie is te vinden op www.fair-
tradegemeenten.nl of via e-mail: 
jbkooij@kabelfoon.nl of telefo-
nisch: 0297-321509

Basiscursus Groei en Bloei 
‘Biologisch moestuinieren’
Aalsmeer - Je eigen groenten te-
len is weer helemaal in. In ieder 
type tuin is wel een combinatie 
met groenten of fruit mogelijk. 
Goede en gezonde groenten te-
len gaat niet altijd vanzelf. Het is 
goed eerst de nodige kennis op 
te doen. Groei en Bloei Aalsmeer 
biedt hiertoe een basiscursus aan 
die bestaat uit twee avonden. U 
doet kennis op over de verschil-
lende soorten grond, de bemes-
ting en de bewerking en met welk 
gereedschap. Wat voor groente 
wil men telen, wanneer is het tijd 
om te gaan zaaien en welke plek 
is de juiste voor iedere groente. 
Dit komt allemaal in de basiscur-
sus voorbij zodat met de opge-
dane kennis een teeltplan en een 
zaaiplan gemaakt kan worden 

aan de hand van de zaaikalender. 
Ook aan bod komen hoe planten 
tegen parasieten en plagen be-
schermd kunnen worden en wel-
ke planten graag bij elkaar staan 
of juist niet samen kunnen. Na 
deze twee avonden is er de ken-
nis om direct aan de slag te gaan 
en te beginnen om de moestuin 
winterklaar te maken voor een 
goede start van het volgende 
teeltjaar. De deelnemers krijgen  
het nodige documentatiemate-
riaal mee. De bijdrage voor de-
ze cursus is 30 euro. Volgend jaar 
maart organiseert Groei en Bloei 
een workshop ‘Zaaien en Verspe-
nen’. Bel voor nadere informatie 
06-34333323 en stuur een mail 
naar moestuinworkshops@gmail.
com voor aanmelding.

Jury onder indruk van Aalsmeers bedrijf

Direct Current winnaar 
NENnovation Award
Aalsmeer - Het Aalsmeerse be-
drijf Direct Current heeft op 11 
oktober de NENnovation Award 
2019 van de Nederlandse nor-
malisatie commissie NEN gewon-
nen met “Gelijkspanning als dra-
ger van ons toekomstig energie-
systeem.”  De prijs is uitgereikt tij-
dens de NEN World Standards 
Day met als thema de energie-
transitie.
Uit het juryverslag: “De jury is van 
oordeel dat de maatschappelijke 
impact van dit innovatieve con-
cept zeer groot is. Gelijkspanning 
is een zeer veelbelovende oplos-
sing voor de gigantische duurza-
me energieopgaven. Wereldwijd 
worden de voordelen van gelijk-
spanning gezien in de elektrifi ca-
tie opgaven waar we de komende 
decennia voor staan.”
De jury is onder de indruk van de 
bevlogenheid om technische op-
lossingen te bedenken die no-
dig zijn om de transitie naar ge-
lijkstroom te maken en daarbij 
via samenwerking in Nederland 
de gehele wereld mee te krijgen. 

In Nederland is de Circl van ABN-
AMRO een van de eerste gebou-
wen met gelijkspanning. Ook Ex-
po 2022 Floriade Almere staat op 
het punt om het toe te passen.
Wat de jury als zeer sterk aan-
merkt is dat Direct Current, de 
heer Stokman, normalisatie in het 
internationale speelveld inzet om 
de innovatie wereldwijd verder te 
brengen. “Gelijkspanning heeft 
de potentie om wereldwijd een 
compatible systeem te worden. 
Nederland is wereldwijd koplo-
per op gelijkspanning geworden 
mede dankzij de inzet van Direct 
Current.”
“We zijn zeer blij met de prijs. Het 
is een erkenning van wat we be-
reikt hebben. We hebben gelijk-
spanning wereldwijd op de agen-
da gezet en ons gelijkspannings-
systeem is een serieuze kandi-
daat om wereldstandaard te wor-
den”, aldus Harry Stokman, direc-
teur-eigenaar van Direct Current 
en ook actief in de internationa-
le elektrotechnische standaardi-
satie commissie IEC.

Harry Stokman, directeur-eigenaar Direct Current BV, neemt de NENno-
vation Award in ontvangst.

Cadeaubon van 
Bloemenzegel-

winkeliers
Aalsmeer - Twintig spaarders 
van Bloemenzegels hebben (nog 
voor de maand september) een 
cadeaubon ter waarde van 10 eu-
ro ontvangen van de Vereniging 
van Aalsmeerse Bloemenzegel-
winkeliers. De gelukkigen zijn: N. 
Zekveld, M. Taphoorn, N. Spring 
in ’t Veld, M. Scholte, M. Romijn, 

C. Paulus, M. Pagano, L. Molenaar, 
S. Moes, J.H. van der Meer, C. van 
de Made, Van Leeuwen, M. van de 
Leden, E. van de Laarse, S. Kur-
ban, A. Keessen, L.A. de Jong, J.B. 
Eveleens, L. Cuypers en L. van de 
Coolwijk.
Het loont om bloemenzegels te 
sparen: Vraag er om, u heeft er 
recht op! Bovenstaande spaar-
ders doen ook weer mee bij de 
trekking aan het einde van het 
jaar voor de verloting van de au-
to: een KIA Picanto in samenwer-
king met autodealer F. Vaneman.

Eerste paal voor nieuw 
pand HilverdaFlorist
De Kwakel - Deze week is de eer-
ste paal geslagen voor het nieu-
we kantoorpand van HilverdaFlo-
rist aan de Dwarsweg in De Kwa-
kel. Op het terrein zal de komen-
de periode gestart worden met 
de uitbreidingen van het kantoor, 
zodat alle collega’s snel vanuit 
één locatie kunnen werken. Dit is 
de eerste fase van de bouw, daar-
na wordt er gestart met de uit-
breidingen van de kassen.

Jan Hilverda had de eer gekregen 
om de eerste paal te slaan voor 
het nieuwe pand voor Hilverd-
aFlorist. Hiermee gaf Jan Hilver-
da de aftrap voor deze zichtba-
re stappen van de fusie. Het ge-
hele HilverdaFlorist team was uit-
genodigd om stil te staan bij dit 
bijzondere en feestelijk moment.  
De verbouwing van het kantoor 
zal ongeveer 17 weken in beslag 
nemen.

het Greenport Aalsmeer Event op 
donderdag 31 oktober. Om 16.00 
uur start er een afwisselend en in-
teractief programma met Paul Is-
ke, hoogleraar innovatie en Chief 
Failure Offi  cer van het Instituut 
voor Briljante Mislukkingen, en 
bouvardia-kweker Jaap Vreeken, 
de eerste tuinder in Nederland 
die met zijn bedrijf is overge-

schakeld op gelijkspanning. Be-
nieuwd hoe u met mislukkingen 
uw voordeel kunt doen? 
Kom dan naar het Greenport 
Aalsmeer Event op donderdag 31 
oktober in het Flower Art Muse-
um, Aalsmeer van 16.00 tot 18.30 
uur.. Aanmelden is wel een vereis-
te en dit kan via info@greenpor-
taalsmeer.nl
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Werkzaamheden aan rijbaan A8
Zo’n anderhalve maand meer 
vliegverkeer over Aalsmeer
Aalsmeer - Buren die ten zuiden 
en zuidoosten van Schiphol wo-
nen kunnen tussen zondagavond 
27 oktober en zondag 15 decem-
ber meer vliegverkeer dan in an-
dere perioden verwachten. Van-
wege werkzaamheden aan rij-
baan A8 kan de Kaagbaan niet of 
nauwelijks gebruikt worden. Het 
vliegverkeer is hierdoor aange-
wezen op de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan voor het star-
ten en landen in en vanuit zuide-
lijke richting.

“Sorry voor overlast”
Inwoners van Aalsmeer, Rijsen-
hout, Kudelstaart, Uithoorn, De 
Kwakel, Amstelveen (zuid), Ou-
derkerk a/d Amstel of het Groe-
ne Hart (waaronder Nieuwkoop, 
Bodegraven – Reeuwijk en Gou-
da kunnen in deze periode meer 
vliegtuiggeluid ervaren. Dit is 
met name tussen 7.00 uur ’s och-
tends en 22.30 uur ’s avonds het 
geval. “Het spijt ons dat je hier-
door wellicht meer overlast van 
ons ervaart”, aldus Schiphol in 
haar nieuwsbrief.

Kaagbaan niet in gebruik 
De taxibaan die in onderhoud is, 

rijbaan A8, is onderdeel van een 
dubbele rondweg voor vlieg-
tuigen op Schiphol, vergelijk-
baar met de ring A10 rond Am-
sterdam. Tijdens de periode van 
onderhoud is één van de rijba-
nen niet beschikbaar en moet 
het taxiënd verkeer allemaal over 
de andere rijbaan. Dit betekent 
tweerichtingsverkeer op één van 
de drukste kruispunten op Schip-
hol. 
Het is hierdoor alleen moge-
lijk om óf naar de Kaagbaan, óf 
naar de Aalsmeerbaan te taxi-
en. Omdat Schiphol vanwege de 
veiligheid niet de Zwanenburg-
baan en de Kaagbaan tegelijker-
tijd kunnen gebruiken in zuide-
lijke richting, is Luchtverkeerslei-
ding Nederland genoodzaakt om 
de Aalsmeerbaan vaker in te zet-
ten tijdens de onderhoudsperio-
de. Alleen bij weinig verkeer kun-
nen vliegtuigen gebruik maken 
van de Kaagbaan.

Informatie, vragen
Ga voor meer informatie of vra-
gen over het vliegverkeer tijdens 
de werkzaamheden aan rijbaan 
A8 naar www.bezoekbas.nl of bel 
020-6015555.

Actualiteitendebat van een half uur
Extra raadsvergadering over 
samenwerking Amstelveen
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 17 oktober, komt de ge-
meenteraad van Aalsmeer in een 
extra raadsvergadering bijeen 
om over de recente ontwikkelin-
gen in de ambtelijke samenwer-
king met de gemeente Amstel-
veen te spreken.
Op verzoek van de raadsfracties 
wordt deze extra raadsvergade-
ring gehouden. De raad wil in 
een actualiteitendebat onderling 
en met het college van gedach-
ten wisselen over de recente ont-

wikkelingen in de ambtelijke sa-
menwerking. Geïnteresseerd om 
de vergadering in het gemeen-
tehuis bij te wonen? Belangstel-
lenden zijn als toehoorders van 
harte welkom om de (korte) ver-
gadering donderdag 17 oktober 
van 19.30 tot 20.00 uur op de pu-
blieke tribune bij te wonen. In-
spreken is niet mogelijk. De ver-
gadering is ook te volgen via de 
livestream vanaf de gemeentelij-
ke website en achteraf terug te 
kijken via www.aalsmeer.nl.

Het gemeentehuis van Aalsmeer. De nieuwe lift kan nog niet gebruikt 
worden, maar de voltooiing nadert.

‘Week van de toegankelijkheid’
Paden in ‘t Hornmeerpark 
straks rolstoelvriendelijk
Aalsmeer - Wethouder Wilma 
Alink heeft samen met bewoners 
Frits Streijl en Peter Smolders en 
een aantal medewerkers van de 
gemeente de paden in het Horn-
meerpark bekeken. De aandacht 
ging vooral uit naar de begaan-
baarheid van de nieuwe paden 
voor minder validen en ouders 
met kinderwagens. 
In 2017 is gestart met de renova-
tie van het Hornmeerpark. Het is 
een park waarin de groene bele-
ving centraal staat en er bijzon-
dere aandacht is geschonken aan 
het zorgen voor het infiltreren en 
afvoeren van hemelwater. De pa-
den, bestaande uit lavakorrels, le-
veren hieraan een grote bijdra-
ge. De eerdere aangelegde lava-
paden zijn inmiddels goed be-
gaanbaar, maar de dit jaar aan-
gelegde lavapaden zijn nog mul. 
Door gebruik worden deze pa-

den vastgelopen. Omdat de nieu-
we paden nog niet zijn vastgelo-
pen zijn deze niet goed begaan-
baar voor rolstoelen, rollators en 
kinderwagens. Vooral rolstoelge-
bruikers melden dat zij hier last 
van hebben.
In deze ‘Week van de Toegan-
kelijkheid’ wil wethouder Alink 
graag extra nadruk leggen op het 
belang van goed toegankelijke 
voorzieningen: “Het is goed om 
met elkaar de paden te bekijken 
en te ervaren hoe ingewikkeld dit 
kan zijn voor rolstoelgebruikers. 
We hebben ook gelijk met elkaar 
gekeken naar oplossingen, om-
dat ik vind dat het park voor ie-
dereen toegankelijk moet zijn. 
Daarom worden de recent aange-
legde paden binnenkort op som-
mige plekken extra verdicht en is 
het park straks wel voor rolstoel-
gebruikers toegankelijk.”

Nog groot aantal veranderingen
Metamorfose Hornmeer
Aalsmeer - De Hornmeer wacht 
de komende jaren nog een groot 
aantal veranderingen. Nu IKC Tri-
ade is opgeleverd, de wegen 
en paden er omheen zijn opge-
knapt en de voormalige VVA-kan-
tine omgetoverd is tot buurthuis, 
wacht de volgende metamorfose.

Skate, fitness en freerun
Met financiële hulp van SLS 
(Stichting Leefomgeving Schip-
hol) gaat een nieuwe invulling 
gegeven worden aan het voet-
balterrein. Het wordt een recrea-
tief park met aansluiting op het 
Hornmeerpark. De eerste aanzet 
is gezet. Parallel aan het, overi-
gens ook opgeknapte parkeerter-
rein aan de Dreef, komt fitness en 
freerun en wordt een skateplein 
ontwikkeld.

Recreatieweide 
Ook een mogelijkheid om te bas-
ketballen is in het plan opgeno-
men, evenals een recreatiewei-
de en een ontmoetingsplein aan 
een vijver en bij een bloemenei-
land. En daar weer achter komt 
een natuurtuin, een bloemenwei-
de en een bos als afscheiding met 

de provinciale weg. Schuin achter 
het buurthuis (richting de Zwar-
teweg) wordt overwogen een 
fietscrossbaan en een speelbos 
aan te leggen.

Bouw woningen
Naast de Triade, tussen het nieu-
we fiets- en voetpad en de Zwar-
teweg, gaan woningen (80 to-
taal, sociale huur en starters) ge-
bouwd worden. En dit is niet de 
enige woningbouw in de Horn-
meer. Het voormalige vereni-
gingsgebouw in de Roerdom-
plaan is reeds gesloopt en het 
zal niet lang meer duren dat ook 
de oude schoolgebouwen in de 
Meervalstraat met de grond ge-
lijk gemaakt gaan worden. Zo-
wel in de Roerdomplaan als de 
Meervalstraat wordt gedacht aan 
het bouwen van elk 80 woningen 
(160 in totaal) voor jongeren, se-
nioren en huisvesting voor een-
persoonshuishoudens.
Volgens het bord van de ge-
meente is het terrein met fitness, 
freerun en skatebaan begin vol-
gend jaar gereed. En daarna weer 
verder… SLS en de gemeente wil-
len de vaart erin houden!

Legmeerdijk, bij Nieuw-Oosteinde
Nieuwe busvoorziening nu 
alweer vernield
Aalsmeer - Enkele weken is hard 
gewerkt om een mooie voorzie-
ning aan de Legmeerdijk, bij de 
ingang van Nieuw-Oosteinde, te 
maken voor alle busreizigers. Er 
is een mogelijkheid gemaakt om 
fietsen te stallen en er is een bus-
hokje geplaatst, waarin bij regen 
geschuild kan worden, en met 
een zitbankje voor reizigers die 
wat langer moeten wachten op 
de bus. Helaas hebben vanda-
len nu alweer toegeslagen. Afge-
lopen weekend, in de nacht van 
zaterdag 12 op zondag 13 okto-
ber, is al het glas van het bushok-
je stuk gegooid of getrapt. Dit na-
tuurlijk tot grote ergernis van fre-

quente gebruikers en omwonen-
den. Al diverse malen is bij de po-
litie melding gemaakt van ‘rond-
hangers’ op de betreffende plek, 
die na afloop ‘vergeten’ hun lege 
flessen drank en bierblikjes mee 
te nemen of weg te werpen in de 
nabij staande prullenbak. 

Getuigen
Er zijn op het moment van de ver-
nieling vier jongeren gezien. Mo-
gelijk zijn het de daders, maar het 
kan ook zijn dat zij getuigen zijn 
geweest. Wie meer informatie 
heeft, wordt gevraagd contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844.

Haarlem, Texel, België en Kudelstaart
Vanavond Bockbiertocht 
in Aalsmeer Centrum

de bar bij alle deelnemende hore-
ca. De keuze waar het eerste bier-
tje geproefd gaat worden, staat 
vrij. Neem vrienden, buren, fa-
milie, collegae of teamgenoten 
mee naar deze leuke en gezelli-
ge avond!
Bij Joppe in de Weteringstraat 
kunnen de deelnemers kiezen uit 
twee Haarlemse bockbiertjes: Jo-
pen Vintage (2017) bockbier of 
Uiltje Blazin Raisin, een nieuwe 
bock met een gekke twist. Restau-
rant Het Wapen van Aalsmeer in 
de Dorpsstraat serveert Bokkelul 
van Brouwerij De Eeuwige Jeugd 
in Amsterdam. In De Oude Vei-
ling in de Marktstraat wordt ge-
trakteerd op een Texels Bock, een 

lekker bockbiertje van ‘overzee’. 
Restaurant De Jonge Heertjes op 
het Raadhuisplein laat de deelne-
mers kennis maken met Grolsch 
Herfstbok uit het Oosten van het 
land, gebrouwd met 400 jaar er-
varing. Bar Restaurant De Praam 
in de Zijdstraat gaat de grens 
over met een Brugse Bok van 
Brouwerij De Halve Maan in Brug-
ge, een echt Belgisch bockbiertje. 
Restaurant In de Zotte Wilg, Ui-
terweg heeft eveneens twee keu-
zes: Buck 66 Bock van brouwerij 
De Bezworen Kerf in Kudelstaart 
of een Texels Bock van het eiland 
Texel. Kijk voor alle informatie op 
www.meeraalsmeer.nl of volg 
Meer Aalsmeer via Facebook. 

Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 17 oktober, is het weer tijd 
voor de jaarlijkse Bockbiertocht 
in het Centrum. Een stempelkaart 
kost 20 euro en hiermee worden 

de deelnemers tussen 20.00 en 
00.00 uur getrakteerd op zes ver-
schillende bockbiertjes met een 
bijpassend hapje, bij elke zaak 
één. Kaarten zijn verkrijgbaar aan 

“Ik weet wel wat leuke kruiden”
Leerlingen Wellant aan 
de slag in kas Mercure
Aalsmeer - Leerlingen van di-
verse Wellantcollege’s in de regio 
Noord-Holland gaan samenwer-
ken met Mercure Amsterdam Ci-
ty. De leerlingen gaan hun exper-
tise uitoefenen op de gloednieu-
we kas van het hotel, waar on-
der andere kruiden van Hrbs ver-
bouwd worden die kunnen wor-
den gebruikt in gerechten voor 
hotelgasten. De leerlingen van 
het Wellantcollege komen 16 we-
ken lang diverse malen langs om 
de kas te onderhouden. Ze voor-
zien de kas van alle gemakken 
waardoor de kruiden en groen-
ten het best kunnen groeien.  

Eerste bezoek 
Bij het eerste bezoek aan de nieu-
we kas in de tuin van het hotel za-
gen de leerlingen al een heleboel 
mogelijkheden om er iets extra 
moois van te maken. “Zo valt er 
hier op het gebied van licht nog 
wel wat winst behalen”, vertelt 
een glunderende Linda Hooger-
vorst (18) van het Wellantcolle-
ge Aalsmeer terwijl ze met haar 

klasgenoten door de kas struint. 
De leerlingen krijgen volledig vrij 
spel: als ze iets zien wat ze kun-
nen veranderen, dan mag dat. In 
de weken dat het project loopt 
hebben de leerlingen contact 
met Mercure Amsterdam City om 
ideeën door te geven. 
En ideeën zijn er genoeg. Linda: 
“Ik weet wel wat leuke kruiden 
die we eventueel nog bij zou-
den kunnen plaatsen voor dit sei-
zoen.”  

Planet 21  
De samenwerking tussen Mercu-
re Amsterdam City met HRBS en 
het Wellantcollege sluit perfect 
aan bij het Planet 21-program-
ma: het duurzaamheidsprogram-
ma van Accor-hotels waarbij de 
nadruk ligt op diverse strategi-
sche punten: de medewerkers 
bewust maken, klanten betrek-
ken, samen met partners inno-
veren, samenwerken met lokale 
overheden, en de duurzame ont-
wikkeling van voeding en de ge-
bouwen. 

Kudelstaart - De kinderboeken-
week met als thema ‘reis mee’ is 
op OBS Kudelstaart feestelijk mu-
zikaal geopend door alle kinde-
ren en ouders over de rode lo-
per te ontvangen. Het bootje 
van de Waterweek werd met be-
hulp van een kunstenaar opge-
pimpt tot een heus boekenboot-
je, met de banner van de Kinder-
boekenweek als zeil in de mast! 
Het Boekhuis Aalsmeer had een 
prachtige boekenmarkt ingericht 
in de speelzaal. De belangstelling 
was groot. Op 4 oktober heeft 
schrijver Gerard van Gemert een 
prachtige interactieve presen-
tatie gegeven over het ontstaan 

van een kinderboek. Hoe kom je 
nu op ideeën? Wie zal de hoofd-
persoon zijn? En hoe (gek) moet 
je er wel niet uit zien? Of hoe 
spannend kun je een verhaal op-
bouwen? 
Tijdens de kinderboekenweek is 
er door alle groepen superhard 
gewerkt aan verhalen en teke-
ningen met het Reizen/vervoer 
als thema. De kinderjury heeft 
er best een ‘dobber’ aan gehad 
om al het werk goed te beoorde-
len. Met trots en veel applaus zijn 
de gouden griffels en de gouden 
penselen uitgereikt op de laat-
ste vrijdag van de Kinderboeken-
week. 

Feestelijke kinderboekenweek
Uitreiking gouden griffels en 
penselen op OBS Kudelstaart
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“Waardevolle inzichten voor gemeente”

Scriptie voor wethouder 
over arbeidsmigranten
Aalsmeer - Op woensdag 9 ok-
tober ontving wethouder Wilma 
Alink de net afgestudeerde Far-
ha Alibux en haar begeleider Hel-
ma Keesom en collega’s van Par-
ticipe. Zij kwamen Alibux’ scrip-
tie over blijvende Oost-Europese 
arbeidsmigranten aanbieden aan 
de wethouder. Farha Alibux heeft 
in opdracht van Participe onder-
zoek gedaan naar de behoeften 
van de blijvende Oost-Europe-
se arbeidsmigranten. Er is daar-
bij gekeken naar onderwijs, ont-
wikkelingskansen, gezondheid 
en preventie.

Taalles en zorg
Uit het onderzoek blijkt dat Oost-
Europese arbeidsmigranten be-
hoefte hebben aan een ruimer 
aanbod van taalles en aandacht 
voor de taal binnen het onder-
wijs en de ontwikkelingskansen. 
Daarnaast wil deze groep graag 
beter aansluitende communica-
tie bij zorginstellingen op het ge-
bied van gezondheid en preven-
tie. Ook hebben de Oost-Euro-
pese arbeidsmigranten behoefte 
aan meer begrip vanuit de werk-
gever rondom ziekte en het vrij 
vragen om naar de huisarts of 
dokter te gaan. 

Huisvesting
Een ander belangrijk punt dat 
naar voren komt in het rapport 
is huisvesting. Eén van de aanbe-

velingen uit het onderzoek is om 
in de toekomst dieper in te gaan 
op het huisvestingsvraagstuk in 
Aalsmeer rondom de Oost-Euro-
pese arbeidsmigranten.

“In praktijk brengen”
Met het onderzoek heeft Ali-
bux haar opleiding Bestuurskun-
de/ Overheidsmanagement aan 
de Hogeschool van Amsterdam 
afgesloten. Wethouder Wilma 
Alink: “Ik wilde Farha natuurlijk 
hartelijk feliciteren met het beha-
len van dit mooie resultaat. Maar 
ook bedanken voor haar inzet en 
dat ze dit onderwerp heeft geko-
zen voor haar scriptie. Het levert 
waardevolle inzichten voor Par-
ticipe en de gemeente. We gaan 
kijken hoe we deze kennis in de 
praktijk kunnen gaan brengen.”

Farha Alibux met 
wethouder Wilma Alink.

Dorpsraad Kudelstaart in Dorpshuis
Thema-avond over Wonen 
en Duurzaamheid 
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt geïnteresseer-
de bewoners uit voor een the-
ma-avond over de Woonagenda 
2020 van de Gemeente Aalsmeer. 
De Woonagenda geeft de vi-
sie van de gemeente weer voor 
de komende jaren over het wo-
nen in Aalsmeer. Ontwikkelaars 
dienen de uitgangspunten in de 
Woonagenda tot leidraad te ne-
men bij de invulling van het wo-
ningbouwprogramma bij nieuw-
bouwprojecten. De Woonagen-
da heeft de gemeente onlangs 
ter inzage gelegd. De Dorpsraad 
wil de Woonagenda bespreken 
met geïnteresseerde bewoners. 
Afhankelijk van de reacties kan 
bekeken worden of een zienswij-
ze moet worden ingediend. Lees 
voorafgaand aan de vergadering 

de Woonagenda op de websi-
te van de gemeente. Na de pau-
ze wordt ingaan op de stappen 
die woningeigenaren kunnen ne-
men om hun woning voor te be-
reiden op de Energietransitie. Ulla 
Eurich, bestuurslid van de Dorps-
raad en energieadviseur van Si-
energie, het Energieloket van de 
gemeente Aalsmeer, zal belang-
stellenden informeren over hoe 
maatregelen te nemen waar men 
later geen spijt van zal hebben. 
De thema-avond wordt gehou-
den op maandag 21 oktober van-
af 20.00 uur in het Dorpshuis te 
Kudelstaart. Gelet op de beperk-
te zaalgrootte heeft het bestuur 
graag zicht op het aantal be-
langstellenden. Graag van te vo-
ren aanmelden via dorpsraadku-
delstaart@hotmail.com.

Belastingen, wonen, wegen en zorg
Commissie vergadert over 
programmabegroting
Aalsmeer - Na de extra raads-
vergadering vanavond, donder-
dag 17 november van 19.30 tot 
20.00 uur over de ambtelijke sa-
menwerking tussen Aalsmeer 
en Amstelveen, gaat de commis-
sie Maatschappij en Bestuur zich 
buigen over de programmabe-
groting voor 2020. Tijdens de pre-
sentatie vorige week vertelde 
burgemeester Gido Oude Kotte 
dat de belastingen voor de inwo-
ners niet omhoog gaan, wel is de 
eenmalige teruggave geschrapt. 
Een stuk hoger wordt de toeris-
tenbelasting. Deze wordt in één 
keer gelijk gesteld met omliggen-
de gemeenten. 

Nieuwe projecten
Wethouder Robbert-Jan van 
Duijn wacht wat ruimtelijke ont-
wikkelingen betreft vier grote, 
nieuwe projecten. Hij stipte wo-
ningbouw in de Oosteinder Drie-
hoek, Hoofdweg-Zuid en West-
einderhage in Kudelstaart aan en 
er zijn gesprekken in deze met 
Studio’s Aalsmeer. Schiphol blijft 
natuurlijk ook zijn volle aandacht 
houden. Zo heeft Aalsmeer onder 
andere haar eigen meetinstalla-
ties aangeschaft. 

Infrastructuur
De prioriteit van wethouder Ro-
bert van Rijn betreft met name de 
infrastructuur. De Barendebrug in 
het Dorp komt mogelijk in 2020 
al terug, er dient groot onder-
houd gepleegd te worden aan 
de Machineweg, de herinrichting 
van de Burgemeester Kastelein-
weg krijgt een aanvang en het 
behouden van de begraafplaats 
is een belangrijk streven. Net als 
een goede balans vinden en ma-
ken tussen economie, toerisme 

en recreatie, een voller Greenpark 
in gang houden en uitvoering ge-
ven aan de mobiliteitsagenda en 
de woonagenda. De eigen wo-
ningmarkt beschermen en pas-
sende huisvesting voor alle inwo-
ners zijn in deze speerpunten. 

Aandacht voor eenzaamheid
Wethouder Wilma Alink heeft 
openbaar groen en water, duur-
zaamheid, cultuur en het soci-
ale domein in haar portefeuille. 
Groen blijft een belangrijk item, 
de achterstand is nog niet weg-
gewerkt, met SLS-gelden gaat het 
Machinepark ontwikkeld worden, 
maar evenzo en misschien wel 
meer heeft Alink oog voor zorg 
en welzijn. Er is een maatschap-
pelijke agenda in ontwikkeling 
en er ligt een taak, voor de ge-
meente en alle inwoners, om de 
eenzaamheid aan te pakken. Vrij-
willigers blijven het cement van 
de samenleving en ook zij zullen 
door het huidige college zeker 
niet in de steek gelaten worden. 

Prijskaartje
Aan alle projecten, agenda’s en 
initiatieven hangt natuurlijk een 
prijskaartje en hoewel de begro-
ting sluitend is, zullen er zeker 
van de fracties nog extra of ande-
re wensen zijn qua besteding van 
de beschikbare budgetten. De 
vergadering vanavond (donder-
dag 17 oktober) begint om 20.00 
uur, wordt gehouden in de raad-
zaal van het gemeentehuis en is 
openbaar. Belangstellenden wor-
den uitgenodigd op de publie-
ke tribute plaats te nemen. De 
de� nitieve besluitvorming vindt 
plaats in de openbare raadsver-
gadering van donderdag 7 no-
vember.

In Greenpark Aalsmeer heeft nog diverse kavels vrij. Qua wegenstructuur 
kan het doortrekken van de Molenvlietweg van start gaan. De ‘obstakels’ 
(woning en opstallen) zijn inmiddels met de grond gelijk gemaakt.

Leren over bijen en honing proeven
Imker op de Smikkeltuin
Kudelstaart - Afgelopen dins-
dag 15 oktober kwam imker Jan 
Westerhof op de schooltuin in 
Kudelstaart. De imker, die zelf ook 
uit Kudelstaart komt, weet heel 
veel te vertellen over bijen. Ge-
lukkig was het droog tijdens de 
� etstocht en op de Smikkeltuin. 
De imker wist niet alleen veel te 
vertellen maar had ook veel spul-
len bij zich om te laten zien. Hij 
vertelde over de koningin, dat 
mannetjes bijen er alleen maar 
zijn om de koningin te bevruch-
ten en dat ze daarna dood gaan. 
Ook had hij een echte bijenkast 
bij zich en een kap om zijn hoofd 
te beschermen tegen de bijen. 
Omdat het koud was, was de kap 
niet nodig tijdens het openma-
ken van de bijenkast. Veel kinde-
ren vonden het best spannend 
dat de kast open zou gaan, want 
de aanwezige wespen zorgden 
al voor genoeg a� eiding. Geluk-
kig had de imker zijn rookpijp bij 
zich waarmee hij eerst in de kast 
vol rook zette. Hierdoor zouden 
de bijen in een soort roes raken 
waardoor ze niet zouden steken. 
Toen de bijenkast eenmaal open 
was, bleek het allemaal best mee 
te vallen. De imker had in de ra-
den foto’s geplakt van hoe de 

kast er op een bepaalde datum 
uit zag. Zo had elk raad een an-
dere datum en zag het raad er 
dus ook anders uit. Er zaten dus 
geen echte bijen in. Dat was nog 
eens een meevaller, want sommi-
ge kinderen zaten best dicht bij. 
De imker heeft ook verteld dat 
er veel verschillende soorten ho-
ning zijn. Ze mochten van ver-
schillende soorten honing even 
proeven. Veel kinderen vonden 
de lindehoning het lekkerst. Nie-
mand wist waar de Lindebomen 
staan, maar ze zijn makkelijker te 
vinden dan ze dachten. De Zon-
nedauwlaan in Kudelstaart blijkt 
er vol mee te staan. Verder vertel-
de Westerhof dat een honingraad 
gemaakt wordt van bijenwas en 
als de kinderen willen weten hoe 
de bijen de was maken dat ze dan 
op een imkercursus kunnen, want 
dat was een te lang verhaal. Imker 
Jan eindigde zijn verhaal met dat 
je met vragen altijd even bij hem 
langs mag komen op het Anto-
niushof in Kudelstaart en dat de 
kinderen vooral tegen hun ou-
ders moeten zeggen dat ze ho-
ning bij hem kunnen kopen. Dat 
is vast niet tegen dovemanshoren 
gezegd, want de honing was echt 
heel lekker. 

Coachtraject ZAAI weer van start:
‘Ondernemen is een vak’

Stappen zetten, doelen stellen
Nadat de foto was gemaakt en 
het ontvangst comité was ver-
trokken begon het echte werk. 
Voor de vierde keer met Anja de 
Die als personal coach. “Onderne-
men is een vak en ZAAI leert jul-
lie stappen zetten en doelen stel-
len!” Bij de deelnemers viel een 
nieuwsgierige en gezonde span-
ning te bespeuren. “Haal het bes-
te uit jezelf. Ik help je dromen 
waar te maken en droom voor-
al groot! Jouw bedrijf kan nooit 
meer groeien dan jijzelf. Maak 
de stap zo groot dat je deze ook 
kunt maken.” Op het grote beeld-
scherm stond een mooie uit-
spraak van Confucius ‘(551 v.Chr – 
479 v.Chr.): ‘Als het duidelijk is dat 
de doelen niet bereikt kunnen 
worden, pas dan niet de doelen 
aan maar de stappen er naar toe’.

Uiteenlopende branches
In het voorstel rondje kreeg een 
ieder de kans zijn of haar bedrijf 
en de gestelde doelen toe te lich-
ten. Daaruit blijkt dat de starters 
de meest uiteenlopende bran-
ches vertegenwoordigen. Dat zal 
de komende intervisie avonden 
des te spannender maken. Kirsten 
Verhoef  en Anja de Die hebben 
op deskundige wijze vier groe-
pen geformeerd, die de komende 
half jaar met elkaar gaan sparren. 
Na een ochtend van herkenba-
re en onbekende gevoelens, het 
vervullen van opdrachten kregen 

de deelnemers één minuut de tijd 
om de sfeer van deze ochtend te 
beschrijven. “Wat was je ervaring 
en wat neem je er van mee?” 

Nuttig rondje
Dat bleek een nuttig rondje. Na 
één ochtend al zo veel informa-
tie krijgen waarmee je aan de 
slag kan is niet verkeerd. Te horen 
wat de ander doet, werd als zeer 
positief ervaren. “Ik voel mij tus-
sen gelijkgestemden.” Andere uit-
spraken: “Gedwongen tot meer 
nadenken; Verrassende kijk ge-
kregen op de de� nitie van succes; 
Werk aan de winkel; Je leert daar 
te staan waar je wilt; Een goede 
stok achter de deur; Je leert be-
ter je tijd indelen; Motiverend; Je 
leert focussen”. En “blij dat ik mee 
mag doen” en “blij met de aan-
geboden steun”, werd meerde-
re malen genoemd. “Het is heel 
intensief maar het is het waard!”, 
was misschien wel de meest ra-
ke mening. Tot slot werd de tip 
meegegeven voor de komende 
maanden een buddy te zoeken. 
“Dat is � jn omdat je elkaar sterk 
en scherp kunt houden. Gewoon 
één keer per week even de tele-
foon pakken en gevoelens en er-
varingen delen.” En: “Schrijf op 
wat je hebt geleerd en wat je er 
mee kunt doen.” Bel voor meer in-
formatie Kirsten Verhoef (project 
organisator) via 0297-366182 of 
mail naar kirsten@syltsupport.nl.
Janna van Zon

Aalsmeer - Busreizigers ken-
nen het wel. De chaos bij de 
� etsenstalling bij de bushalte 
Dorpstraat aan de Burgemees-
ter Kasteleinweg. Te weinig 
plaatsen en een aantal wrak-
ken. Fietsen worden nood-
gedwongen neergezet in het 
naastgelegen plantsoen of 
soms zelfs op het � etspad. En 
soms liggen ze zelfs op het 
� etspad. Waarom? Omdat er 
te weinig plaatsen zijn. Dit is 

Aalsmeer, in andere gemeen-
tes wordt dit soort zaken net-
jes door de gemeente gere-
geld, vaak zelfs met een over-
dekte stalling, in Aalsmeer niet. 
Er kunnen miljoenen vanaf 
voor een Praamplein, een par-
keerplaats in een moeras. Maar 
de gebruikers van het OV en 
� ets kunnen het in Aalsmeer 
wel vergeten.
Anton de Boer
amdeboer@xs4all.nl

LEZERSPOST
Waarom geen fi etsenstalling 

bij bushalte Dorpsstraat?
Aalsmeer - Dinsdag 14 oktober 
kwam in het Westeinder Pavil-
joen (er werd naar ZAAI toe een 
mooi gebaar gemaakt door de 
vergaderruimte gratis beschik-
baar te stellen) de nieuwe lich-
ting Zaailingen voor het eerst bij-
een. Zij werden verwelkomd door 
Saskia Rill namens de gemeente: 
“Ik wens jullie veel plezier en dat 
dit coachtraject wordt zoals je je 
het hebt voorgesteld.”  Hugo van 
Luling namens Ondernemend 
Aalsmeer: “OA biedt jullie het eer-
ste jaar een gratis lidmaatschap 
aan.” Wethouder Robert van Rijn 
begon zoals altijd met een grap. 

Dat hoort bij hem en maakt hem 
ook leuk: “Zo, jullie hebben de 
pitch dus overleefd.”  Hij verze-
kerde de 17 aanwezigen (2 van 
hen moesten door omstandig-
heden verstek laten gaan) dat zij 
het komende half jaar tijdens het 
coachtraject jaar heel veel kun-
nen leren en dat hij hen regelma-
tig gaat ontmoeten. De wethou-
der gaf aan dat startende onder-
nemers veel voor Aalsmeer be-
tekenen. “Alle reden voor de Ge-
meente, Ondernemend Aalsmeer 
en de Rabobank regio Schiphol 
het ZAAI coach traject ook dit jaar 
weer � nancieel te ondersteunen.”
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Inwoners willen meedenken over beleid

Initiatief participatieraad 
Groene Ruimte Aalsmeer
Aalsmeer - In Aalsmeer voe-
len veel mensen zich betrokken 
bij het groen. Dat bleek ook tij-
dens de bijeenkomsten voor de 
verkiezing van de Gemeente-
raad. Bij Aalsmeerders leeft breed 
de wens om de kwaliteit van de 
groene ruimte te verbeteren. Jos 
Valentin en Jan Westerhof heb-
ben het initiatief genomen voor 
een gesprek over een participa-
tieraad voor de groene ruimte in 
de gemeente. Hiervoor hebben 
ze alle organisaties die zich be-
zig houden met groen en natuur 
in Aalsmeer en ook alle wijkraden 
uitgenodigd. Tijdens een bijeen-
komst in De Oude Veiling op 10 
oktober hebben zij hun ideeën 
toegelicht en besproken met 23 
vertegenwoordigers van natuur-
organisaties en wijkraden.
Jaap Overbeek, voorzitter van de 
Adviesraad Sociaal Domein, heeft 
uitgelegd welke rol een participa-
tieraad in Aalsmeer kan spelen. 
Daarna hebben de aanwezigen 
gediscussieerd over de moge-
lijkheden om ook voor de Groe-
ne Ruimte Aalsmeer een partici-
patieraad in te stellen. Het resul-
taat van de discussie was dat de 
aanwezigen unaniem het initi-

atief steunden. Een aantal aan-
wezigen wil helpen het initiatief 
voor een participatieraad Groe-
ne Ruimte Aalsmeer verder uit te 
werken. Afgesproken is dat de ini-
tiatiefnemers een concept voor-
stel voor burgemeester en wet-
houders gaan uitwerken, waarin 
de opmerkingen van de aanwezi-
gen zijn verwerkt. 
Kern van het voorstel is dat het 
college van B&W een participa-
tieraad Groene Ruimte Aalsmeer 
in stelt, die gevraagd en onge-
vraagd advies geeft over de vi-
sie en het beleid voor de groene 
ruimte. Daarnaast denkt de par-
ticipatieraad in een vroeg stadi-
um mee over de inrichting van 
nieuw groen en renovatie en on-
derhoud van bestaand groen.
Op deze manier worden de in-
woners van Aalsmeer meer bij 
de ontwikkeling en het beheer 
van groen en natuur in Aalsmeer 
betrokken en krijgt de gemeen-
te waardevolle inbreng vanuit 
de bevolking. Belangstellenden 
voor dit onderwerp kunnen zich 
melden door een email te sturen 
naar fam@valentin-vanderdrift.nl 
(Jos Valentin) of naar jan@wester-
hof50.nl (Jan Westerhof ).

College B&W op bezoek bij 
Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer - Het College van bur-
gemeester en wethouders be-
zoekt regelmatig bedrijven om 
te horen waar ondernemers mee 
bezig zijn en wat er speelt. Dins-
dag 15 oktober stond een bezoek 
aan Stichting de Bovenlanden 
op het programma. Tijdens het 
bezoek ging het gesprek onder 
meer over het belang van het be-
houd van het typisch Aalsmeer-
se landschap, duurzaam beheer, 
professionalisering, samenwer-
king met andere partijen en de 
uitdagingen van de toekomst. 
Het gesprek verliep in een infor-
mele en prettige sfeer. 

Behoud unieke natuur
Stichting De Bovenlanden is in 
1994 opgericht door de gemeen-
te en enkele maatschappelijke or-
ganisaties. Het bestuur en de vrij-
willigers van de stichting zetten 
zich in voor het behoud van de 
unieke natuur en landschappe-
lijke waarde van de bovenlanden 
in het Aalsmeerse plassengebied. 

Ook werken zij mee aan het reali-
seren van de ecologische verbin-
dingszone langs de zuidzijde van 
de Ringvaart van de Haarlemmer-
meer. Deze zone loopt vanaf de 
Oosteinderpoel tot en met de ei-
landen in de Westeinderplassen.

Kwekers en recreatie
Het aantal percelen dat in ei-
gendom is van de Stichting blijft 
groeien. Steeds meer kwekers 
stoppen met de trekheestercul-
tuur en bieden hun gronden aan 
de Bovenlanden aan. Een deel 
van de akkers is opgeknapt en op-
nieuw verhuurd aan kwekers. Een 
ander deel van de akkers is om-
gevormd naar natuur. Daarnaast 
is het de bedoeling van Stichting 
De Bovenlanden om delen van 
het gebied toegankelijk te maken 
voor recreanten. Dit vergt samen-
werking van Stichting de Boven-
landen met andere partijen zo-
als het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Landschap Noord Hol-
land en de gemeente.

Meedoen in samenleving en ontwikkelen

Burgemeester bezoekt 
‘Jij & Ik’ cadeauwinkel
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
15 oktober ging burgemeester 
Gido Oude Kotte op bezoek bij de 
cadeauwinkel ‘Jij en Ik’ aan de Op-
helialaan. Hij was tijdens de feest-
week hiervoor uitgenodigd door 
een enthousiaste stagiaire van 
Ons Tweede Thuis. 
Kim Maarse runt samen met haar 
collega’s en stagiairs van Stich-
ting Ons Tweede Thuis de ca-
deauwinkel die bijna een jaar ge-
leden geopend werd. Zij doen 
dit in samenwerking met Down 
Town Ophelia. ‘Jij & Ik’ verkoopt 
cadeauartikelen, zoals kaarsen, 
textiel, houtproducten, kaarten, 
schilderijtjes en meer. Allemaal 
door cliënten van Ons Tweede 
Thuis gemaakt. 
“Het is mooi om te zien hoe en-
thousiast de stagiairs van Stich-
ting Ons Tweede Thuis zijn om 
in de winkel te werken en erva-

ring op te doen”, vertelt de bur-
gemeester. “Op deze manier kun-
nen jongeren met verstandelijke 
beperking, hersenletsel of autis-
me meedoen in de samenleving 
en zichzelf ontwikkelen.”

Hulp winkeliers
Naast de werkzaamheden in de 
winkel verrichten de stagiairs al-
lerlei hand- en spandiensten voor 
andere winkeliers aan de Opheli-
alaan. Die zijn ontzettend blij met 
deze aanvullende hulp. Zo hel-
pen zij bijvoorbeeld geregeld een 
handje mee bij bakkerij Hulleman 
en bij supermarkt Jumbo. Ook 
ruimen ze de buitenruimte op en 
halen ze glas voor de glasbak op 
bij winkeliers en omwonenden. 
‘Jij & Ik’ is van dinsdag tot en met 
vrijdag geopend tussen 9.30 en 
17.00 uur en op zaterdag van 9.30 
tot 16.00 uur. 

Herfstactiviteiten in het Bos
Wandelen met boswachter
Amstelland - Kom in de herfstva-
kantie naar het Amsterdamse Bos, 
want er worden van zondagmid-
dag 20 tot en met zondagmid-
dag 27 oktober diverse activitei-
ten georganiseerd. Zo staat don-
derdag 24 oktober op pad met de 
boswachter op het programma. 
Ontdek wat er zo mooi is aan de 
herfst. De wandeling is geschikt 
voor het hele gezin en de start is 
bij De Boswinkel om 14.00 uur. 
Kosten 5 euro per persoon. 

Kriebeldiertjes
Kriebeldiertjes zoeken en tegen-
komen kan op vrijdagmiddag 25 
oktober om 12.00 uur, 13.30 uur 
of 15.00 uur. Til een boomstam 
op en ontdek wat er onder leeft. 
Slakken, pissebedden, regenwor-
men en een dikke pad misschien. 
Deze activiteit staat onder leiding 

van de werkgroep Natuur is een 
Feest en is geschikt voor kinderen 
van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders 
of begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwasse-
ne. Duur: 1 uur buiten en de start 
is bij De Boswinkel. Aanmelden 
voor beide activiteiten kan via 
020-5456100, via www.amster-
damsebos.nl of in De Boswinkel 
aan de Bosbaanweg 5. Openings-
tijden: dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

Toren bouwen, spelletjes en speurneuzen

Herfstvakantie in het Bos
Amstelland - Kom in de herfst-
vakantie naar het Amsterdamse 
Bos. Van zondagmiddag 20 tot en 
met zondagmiddag 27 oktober 
worden diverse activiteiten ge-
organiseerd. Op zondagmiddag 
20 oktober om 12.00 uur, 13.30 
uur of 15.00 uur, ga je als teamlid 
aan de slag. Wie bouwt de hoog-
ste toren, wie bouwt de beste ka-
tapult? Doe mee met team Na-
tuur onder leiding van Natuur 
is een Feest. Voor kinderen van 
6 tot 12 jaar en (groot)ouders of 
begeleiders. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per volwasse-
ne. Duur: 1 uur buiten en de start 

is bij De Boswinkel. Doe op dins-
dagmiddag 22 oktober om 12.00 
uur, 13.30 uur of 15.00 uur aller-
lei boomspelletjes in het Bos. Zo 
leer je de bomen pas goed ken-
nen. Voor kinderen van 4 tot 9 
jaar en (groot)ouders of begelei-
ders. Kosten 5 euro per kind en 
2,50 euro per volwassene. Duur: 
1 uur buiten en de start is bij De 
Boswinkel. Ga mee met detective 
speurneus op woensdagmiddag 
23 oktober om 12.00 uur, 13.30 
uur of 15.00 uur. Hij neemt je mee 
naar de Crime Scene in het Bos. 
Een plukplaats met veren. Een 
opgevreten blad. Wie heeft de 
moorden op z’n geweten? Onder 
leiding van Natuur is een Feest. 
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 
(groot)ouders/begeleiders. Kos-
ten 5 euro per kind en 2,50 euro 
per volwassene. Duur: 1 uur bui-
ten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor alle activiteiten 
via 020-5456100, www.amster-
damsebos.nl of in De Boswinkel, 
aan de Bosbaanweg 5. Openings-
tijden dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Kaartspel behouden voor nageslacht
Bonaken Academie gaat 
weer van start
Leimuiden - De Stichting Bona-
ken Nederland introduceert ook 
dit jaar een korte Bonaken-oplei-
ding om het kaartspel voor het 
nageslacht te behouden. Op  vrij-
dagavond 18 oktober en zater-
dagmiddag 26 oktober worden in 
Café Keijzer te Leimuiden cursus-
bijeenkomsten gehouden. Do-
centen Wim Buskermolen, Marcel 
van Bruggen en Sjaak Keijzer van 
de Stichting Bonaken Nederland 
nemen de aspirant-Bonakers dan 
ruim twee uur lang bij de hand.
De bijeenkomsten op vrijdag 11 
en 18 oktober duren van 20.00 
tot 22.30 uur. Op zaterdag 26 ok-
tober van 15.30 tot 18.00 uur. As-
piranten kunnen zelf kiezen hoe-
veel bijeenkomsten ze bijwonen. 
Tijdens de bijeenkomsten wor-
den de grondbeginselen van het 
Bonaken spelenderwijs onder-
wezen. De korte cursus moet de 
aspiranten klaarstomen voor het 
20e Nederlands Kampioenschap 
Bonaken dat zaterdag 2 novem-
ber in Leimuiden wordt gehou-
den. Het kaartspel Bonaken prijkt 
sinds 2017 op de Nationale Inven-
taris Immaterieel Cultureel Erf-
goed Nederland. De Stichting Bo-

naken Nederland heeft het spel 
voorgedragen om er zeker van te 
zijn dat de spelregels - de ziel van 
het spel - tot in lengte van jaren 
gekoesterd, beschermd en ge-
conserveerd worden. “Bonaken is 
een fantastisch spel. Het is mooi 
dat we met de Bonaken Acade-
mie spelers jonge en ouder aspi-
rant-spelers de fijne kneepjes van 
het spel kunnen bijbrengen”, al-
dus Wim Buskermolen, voorzitter 
van de Stichting Bonaken Neder-
land en één van de cursusleiders.
 
Wat is Bonaken?
Bonaken is een uniek spel. Over-
al in Nederland zijn de regels an-
ders maar op het Nederlands 
Kampioenschap gelden de regels 
van de Stichting Bonaken Neder-
land. Die spelregels zijn terug te 
vinden op de website www.bo-
naken.nl Deelnemers uit bijna al-
le Nederlandse provincies komen 
op zaterdag 2 november naar Lei-
muiden om mee te doen aan het 
NK. Ieder jaar trekt het kampioen-
schap ongeveer 125 deelnemers. 
Deelname staat open voor ieder-
een. Inschrijven kan via de web-
site.

Americana Roots Tour
Zanger, gitarist en acteur 
Tim Grimm in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 27 oktober 
verzorgt zanger, gitarist, schrijver 
en acteur Tim Grimm een con-
cert in De Oude Veiling. Tim Grim 
heeft nauw samengewerkt met 
zijn vriend en folk blueszanger-
gitarist Jack Elliott, acteerde met 
Harrison Ford in de film ‘Clear and 
Present Danger’ en deelde podia 
met de dichters als Wendel Berry. 
Zijn CD ‘The Black Fields’ werd tot 
gekozen beste Americana album 
in 2006 door de ‘Just Plain Folks 
Music Award’ organisatie in Los 
Angeles, wereldwijd één van de 
meest prestigieuze onderschei-
dingen op muziek- en cultuur-
gebied. In 2000 werd hij gepre-
zen als ‘de ontdekking’ van Roots-
Americana muziek door de Chi-
cago Sun-Times terwijl de Ame-
rican Roots DJs hem in 2004 ‘als 
beste artiest van dat jaar’ neer-
zette. Grimm zijn repertoire be-
staat uit een subtiele combina-
tie van folk en country, gefun-
deerd op traditionele muziek. 
Zijn werk lijkt autobiografisch en 
geeft een beeld van een veelbe-
wogen leven. Door critici  wordt 
hij neergezet naast namen als 
Johnny Cash, Woody Guthrie en 
Bruce Springsteen. Ook als song-
writer en acteur heeft Tim diverse 
onderscheidingen in ontvangst 
mogen nemen. Tijdens een 2-ja-
rig verblijf in Los Angeles acteer-
de hij in de NBC drama serie ‘Re-
asonable Doubts’. Hierna keerde 
hij terug naar zijn thuisomgeving 
in Indiana waar hij in een bosrijke 
omgeving opgroeide in een fami-
lie die bestond uit onderwijzers 

en agrariërs. Hij woont nu met z’n 
echtgenote en zonen op een zo’n 
30 hectare grote boerderij waar 
landbouw wordt bedreven die 
het oer-landschap van deze om-
geving respecteert.
Tim treedt op in tal van clubs en 
theaters over de gehele US en op 
bekende topfestivals. Dit laatste 
jaar gloorde hij ook nog in drie 
films, waar onder ‘The Express’ en 
‘Public Enemies’ met collega’s als 
Johnny Depp, Dennis Quaid en 
Christian Bale.
“Het is wederom een genoegen 
en een buitenkans om Tim tij-
dens deze Americana Roots Tour 
in De Oude Veiling te mogen ont-
vangen”, aldus organisator Pieter 
Groenveld. “Een aanrader om dit 
concert bij te komen wonen.” Het 
voorprogramma wordt verzorgd 
door de songwriter, gitariste en 
zangeres Nina Lynn. Aanvang 
zondag 27 oktober om 15.00 uur 
in De Oude Veiling, Marktstraat. 
De entree bedraagt 15 euro per 
persoon. Kaarten reserveren kan 
via scr@pietergroenveld.com.

Laatste weekend: 
Zeeschilders

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
20 oktober is het de laatste dag 
dat de Vereniging van Nederland-
se Zeeschilders exposeert in het 

Oude Raadhuis. De diverse kun-
stenaars zullen rond 15.00 uur in 
de tentoonstellingsruimte in de 
Dorpsstraat zijn om publiek te 
ontmoeten en te vertellen over 
hun werk. Het Oude Raadhuis is 
iedere donderdag tot en met zon-
dag geopend van 14.00 tot 17.00 
uur.
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Kettingreactie 
maken en 

Robotica in 
Maakplaats

Amstelland - Op woensdag 23 ok-
tober is het feest in de Maakplaats 
van Bibliotheek Amstelland. Twee 
spectaculaire workshops waar-
mee kinderen zich voorbereiden 
op de arbeidsmarkt van de toe-
komst. In de herfstvakantie is er 
altijd extra veel te doen in Biblio-
theek Amstelveen Stadsplein. Op 
woensdag 23 oktober is het om 
13.30 uur eerst tijd voor de work-
shop: Maak je eigen kettingreac-
tie voor kinderen van 7 tot 9 jaar. 
De deelnemers gaan met allerlei 
materialen aan de slag om een se-

Reggae met Eek-A-Mouse 
in poppodium P60
Amstelveen - Buiten mag de kou 
dan zijn intrede hebben gedaan, 
de Jamaicaanse reggae en dance-
hall specialist Eek-A-Mouse zorgt 
vrijdag 22 november voor wat 
welverdiende opwarming in Pop-
podium P60. Na zijn succesvol-
le optreden vorig jaar december 
is Eek terug met een spectaculai-
re show. Sinds begin jaren tach-
tig, toen het Eek-virus zich razen-
snel over de wereld verspreidde, 
zit je bij de Jamaicaan goed voor 
een relaxed portie reggae. Met 
ongekende monster hits als ‘Gan-
ja Smuggling’, ‘Wa-Do-Dem’ en 
‘Sensee Party’ maakte the mouse 
naam voor zichzelf en verover-
de hij binnen no-time de harten 
van vele reggaefans. Met albums 
als ‘Black Cowboy’, ‘Wa-Do-Dem’ 
en ‘Eek-A-Speeka’ werd zijn naam 
de�nitief gevestigd. Zijn unieke 
‘singjaying’ stijl is kenmerkend 

voor de invloedrijke zanger, die 
ondanks zijn 60 jaar nog niks aan 
enthousiasme of energie heeft 
verloren. Op platengebied is het 
al even stil rondom Eek, maar 
zijn live shows zijn altijd een er-
varing op zich.  Bereid je voor op 
een zonovergoten show van deze 
onstuitbare hitmachine! Kijk voor 
meer informatie en het reserve-
ren van kaarten op www.p60.nl.

Nationale Natuurwerkdag
Klussen op Heimanshof
Hoofddorp - Heemtuin De Hei-
manshof in Hoofddorp doet op 
zaterdag 2 november weer mee 
aan de Nationale Natuurwerk-
dag. Iedereen die het leuk vindt 
om een dagje lekker buiten te 
werken in de mooiste tuin van 
de Haarlemmermeer is van har-
te welkom. Er is voor jong en 
oud(er) wel een klus: zagen, wie-
den, spitten, opruimen, opknap-
klusjes aan gebouwen, kruien. 
Uiteraard is een rondleiding door 
de tuin ook onderdeel van de 
dag, met speciale aandacht voor 
de paddenstoelen. In De Hei-
manshof zijn meer dan 1.000 
verschillende planten, struiken 
en bomen met de bijbehoren-

de beestjes. Ieder jaar krijgen 
zo’n 4000 tot 5000 leerlingen 
van het basisonderwijs natuurles 
in de tuin. Voor de kleintjes is er 
een natuur-speelplaats met een 
mooie boomhut en spannende 
loopbrug tussen de bomen. 
De inloop is om 9.30 uur met kof-
�e en wat lekkers en om 10.00 
uur begint het werk tot ongeveer 
15.30 uur. Adres: Wieger Bruin-
laan 1-7 in Hoofddorp. 
Aanmelden kan via de site van de 
Nationale Natuurwerkdag www.
natuurwerkdag.nl of rechtstreeks 
bij De Heimanshof ans@dehei-
manshof.nl Alle deelnemers krij-
gen een leuk presentje mee als 
dank!

Uriël Ensemble brengt 
‘Bomans en Chopin’
Amstelveen - Stichting Kamer-
muziek de Amstel presenteert 
‘Bomans en Chopin’, concert door 
Uriël Ensemble afgewisseld met 
sprookjes van G. Bomans. Fanta-
sievolle muziekstukken en fanta-
sievolle sprookjes vormen de ver-
bindende elementen voor een 
nieuwe muziekervaring waar-
in het Uriël Ensemble het twee-
de concert van het seizoen 2019-
2020 heeft geprogrammeerd. 
Het Uriël Ensemble, dat in 15 jaar 
een vast publiek heeft veroverd, 
biedt dit vernieuwende program-
ma om een nieuw en breder pu-
bliek van de uitvoeringen te kun-

nen laten genieten. Het program-
ma, van het hoogste niveau, dat 
wordt uitgevoerd in Schouwburg 
Amstelveen, belooft voor alle 
leeftijden een bijzondere middag 
te worden van klassieke muziek 
en poëzie. De Uriël Musici zijn Yke 
Viersen (cello) en Mitsuko Saruw-
atari (piano). Gast: Remco Melles, 
acteur en verteller.
Het concert is op zondag 20 ok-
tober en begint om 15.00 uur 
in Schouwburg Amstelveen op 
het Stadsplein. Kaarten reserve-
ren kan via reserveerskda@gmail.
com en via www.kamermuziek-
deamstel.nl

Vakantie vol voorstellingen 
in het Poppentheater
Amstelland - Een vakantie vol 
voorstellingen in het Amstel-
veens Poppentheater: Op maan-
dag 21 oktober om 14.30 uur 
speelt Goochelaar Jahon zijn 
goocheltheatervoorstelling ‘Ver-
dwalen’ voor iedereen vanaf 4 
jaar. Met zijn goocheltrucs en 
landkaart als bindmiddel gaat het 
publiek mee op een wandeling 
met door een bijzonder bos. Een 
grappige reis vol verwondering.. 
Dinsdag 22 oktober om 14.30 uur  
brengt Irene Laros De Wolkenfa-
briek (4+). De avonturen van Wil-
ly, de wolkenmaker en zijn ma-
tje Wolly worden verteld en ge-
speeld  in een decor van een le-
vensgroot pop-up boek vol 
vondsten en verrassingen.
Op woensdag 23 oktober om 
14.30 uur speelt Harro van Lien 
zijn 4+ voorstelling ‘De snelste ze-
bra van de wereld’. Deze grappi-
ge beeldende vertelvoorstelling  
over een Zebra die altijd zodanig 
wint dat zijn vriendjes niet meer 
tegen hem willen hardlopen is 
gemaakt naar aanleiding van het 
gelijknamige prentenboek van 
Youp van het Hek.
Op zaterdagavond 26 oktober 
om 19.30 uur brengt Kim van Ze-
ben  de familievoorstelling Eend-
je (6+). Eend Dobber vertrouwt 
de komische reporter Pia zijn le-
vensverhaal toe. Wat volgt is een 
spannende en muzikale roadtrip 
op zoek naar Het Grote Geluk, 
aan de hand van kleurrijke en hi-
larische scènes uit een eendenle-
ven vol pech en ongeluk.

Op zondagmorgen 27 oktober 
om 10.30 uur speelt het jonge ge-
zelschap Rose Stories/Studio Fi-
gur voor de allerkleinsten hun 2+ 
voorstelling ‘Ssst!’. Een fantasie-
prikkelende voorstelling met mu-
ziek, dierenpoppen en veel kieke-
boe-e�ecten. 
Toegangsprijs bij alle voorstellin-
gen is 9 euro per persoon. Reser-
veren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of 
via www.amstelveenspoppen-
theater.nl 

Air Play: Internationaal 
spektakel in circusstijl
Amstelveen - Op dinsdag 29 ok-
tober om 19.30 uur is het inter-
nationaal bekroonde Air Play van 
Acrobu�os te zien in Schouwburg 
Amstelveen. Een betoverend en 
kleurrijk spektakel in circusstijl 
vol fantasie en humor. Vliegende 
paraplu’s, enorme ballonnen en 
gigantische vliegers zweven bo-
ven het publiek, confetti lijkt op-
eens een prachtige sterrenhemel 
en een reusachtig zwevend bal-
dakijn van zijde danst in de wind. 
Het zijn oogstrelende beelden 
die vaak ook nog heel erg grap-
pig zijn. Air Play wordt uitgevoerd 
door het Amerikaanse echtpaar 
Seth Bloom en Christina Gelsone. 
Voor iedereen van 7 tot 100 jaar.

Schrijver Abdelkader Benali 
Schrijver Abdelkader Benali 
gaat opnieuw het theater in. Op 
woensdag 6 november om 20.30 
uur vertelt hij verhalen in de tra-
ditie van zijn grootmoeder en 
Sheherazade, de mysterieuze ver-
halenvertelster uit de sprookjes 
van Duizend-en een-nacht. On-
der de titel Kalief van Nederland 
trekt Benali met zijn eerste solo-
voorstelling door het land. Via 
een schoolreisje naar de Efteling 
tijdens zijn lagere schoolperiode 
neemt hij zijn publiek mee naar 
Tanger, Bagdad en Indonesië. 

Theateragenda 
Donderdag 24 oktober première 
solo Dat is goed gelukt! van An-
nick Boer en rasartiesten Arjan 
Ederveen en Jack Wouterse spe-
len het komische Zin. Vrijdag 25 
oktober staat de groots geënsce-
neerde opera Carmen op het pro-
gramma en speelt Theater Noma-
de van Ab Gietelink Willem van 
Oranje. 
Zaterdag 26 oktober zingt Jim 
van der Zee, winnaar van The Voi-
ce, Starting the Engine en zon-
dag 27 oktober komt het dolko-
mische duo Buurman & Buur-
man voor twee voorstellingen 
naar Amstelveen. Woensdag 30 
oktober neemt Het Groot Niet Te 
Vermijden afscheid met The Last 
Waltz en speelt Orkater het oor-
logsepos De Ilias.  
Foto: Florence Montmare

Speciale, akoestische ervaring
Slagwerkgroep geeft een 
‘Concert in the Dark’
Amstelveen  - Slagwerkgroep 
Bovenkerk geeft een uniek con-
cert op zondag 24 november in 
Amstelveen: Concert in the Dark. 
Om 11.30 of om 15.00 uur wor-
den belangstellenden verwacht 
in de grote zaal van wijkcentrum 
De Meent. Ko�e en thee staan 
klaar. Kom op tijd, want in de-
ze zaal wordt eerst uitleg gege-
ven over het concert. De bezoe-
kers ontvangen daarna een slaap-
masker en geblinddoekt de be-
zoekers naar de volgende zaal ge-
bracht. Concert in the Dark biedt 
de mogelijkheid om een hele spe-

ciale akoestische ervaring te be-
leven; de ontdekking van het ho-
ren zonder de a�eiding van visu-
ele indrukken, dat is waar het om 
draait in dit concert. Als iedereen 
geblinddoekt in de zaal zit, neemt 
de spanning toe. Voorzichtig wor-
den de eerste geluiden gehoord. 
In het donker verandert de per-
ceptie van elk individu, omdat 
zonder visuele a�eiding de mu-
ziek intenser wordt. Je kan je uit-
sluitend richten op de akoesti-
sche sensorische waarneming en 
je lichaam neemt automatisch de 
muziek intenser waar. Slagwerk-

Kans op donatie voor 
lokale goede doelen
Amstelland - Een jubileum voor 
de actie Help Nederland vooruit. 
Vanaf vandaag kunnen Nederlan-
ders voor de vijfde keer hun loka-
le stichting of vereniging aanmel-
den voor een donatie van het ING 
Nederland fonds. Uit alle inzen-
dingen worden in 52 regio’s vijf 
goede doelen genomineerd. Ne-
derland telt tal van lokale initia-
tieven die zich inzetten om men-
sen vooruit te helpen. Met ‘Help 
Nederland vooruit’ wil het ING 
Nederland fonds deze initiatie-
ven een steuntje in de rug geven. 
Vanaf vandaag tot en met 13 no-
vember 2019 kunnen alle Neder-
landers hun lokale initiatief aan-
melden op www.ing.nl/helpne-
derlandvooruit. Uit alle inzendin-

gen worden in elke regio door de 
lokale ING kantoren vijf goede 
doelen genomineerd. 
Heel Nederland kan vervolgens 
stemmen op hun favoriete lokale 
initiatief tijdens de online stem-
ronde, die start in januari 2019. 
Het aantal stemmen bepaalt de 
hoogte van de donatie, die vari-
eert van 5.000 euro voor het goe-
de doel met de meeste stemmen 
tot 1.000 euro voor de nummer 
vijf. 
In totaal ontvangen 260 lokale 
initiatieven een donatie van het 
ING Nederland fonds. Het is voor 
het vijfde jaar op rij dat het ING 
Nederland fonds met ‘Help Ne-
derland vooruit’ lokale initiatie-
ven ondersteunt.

Toeristenbelasting iets 
hoger in Aalsmeer
Aalsmeer - Toeristen die een 
nachtje verblijven in een hotel 
in de gemeente Aalsmeer beta-
len een iets hogere toeristenbe-
lasting dan het landelijk gemid-
delde. Voor een gemiddelde ho-
telovernachting berekent de ge-
meente een belasting van 1,40 
euro. Dit is een groei van 2,2% ten 
opzichte van vorig jaar toen de 
toeslag nog 1,37 euro per nacht 
was. Dit blijkt uit onderzoek van 
Vakanty.nl dat de gegevens van 
COELO (Centrum voor Onder-
zoek van de Economie van de La-
gere Overheden) analyseerde. De 
logiesbelasting in Aalsmeer van 
1,40 euro is dus iets hoger dan de 
gemiddelde toeristenbelasting 
in de rest van Nederland (1,38 
per nacht), maar wel lager dan 
het gemiddelde in de provincie 
Noord-Holland (1,81 per nacht). 
De duurste gemeente in de pro-
vincie Noord-Holland is Amster-
dam met een toeristentax van 
7,54 euro per persoon per nacht. 
Zestig Nederlandse gemeentes 
he�en helemaal geen toeristen-
tax. 

Meebetalen aan voorzieningen
Elke gemeente mag toeristenbe-

lasting he�en. De belasting wordt 
geheven bij onder andere hotels, 
campings maar ook particulie-
re accommodaties die worden 
verhuurd via Airbnb. Eigenaren 
berekenen deze belasting weer 
door aan hun bezoekers. Op die 
manier betalen bezoekers mee 
aan de voorzieningen van de ge-
meente. Inwoners hoeven geen 
toeristenbelasting te betalen bij 
een overnachting in de eigen ge-
meente. Van alle 355 gemeenten 
zijn er 295 gemeenten die een 
toeristenbelasting he�en.

Niet blij
Gemeenten he�en de belas-
ting op verschillende manie-
ren. Meestal is het een bedrag 
per persoon per nacht. Soms be-
talen toeristen een vast bedrag 
per boeking of een percentage 
van de kamerprijs. Sommige ge-
meenten hanteren een lagere be-
lasting voor campings. De toeris-
tenbelasting is al jarenlang een 
onderwerp van discussie. Hote-
leigenaren zijn niet blij met de 
hoge tarieven omdat ze bang zijn 
voor ontevreden klanten of toe-
risten die uitwijken naar omlig-
gende goedkopere gemeenten.

Levend Evangelie Gemeente op 27 oktober
Optreden Sarah Liberman 
met The Choir Company
Aalsmeerderbrug - Op 25, 26 
en 27 oktober is Sarah Liberman 
weer in Nederland voor concer-
ten die onder andere haar nieuwe 
album laten horen.  Steeds meer 
mensen ontdekken Sarah Liber-
man en haar muziek. De aanbid-
dingsleidster geeft leiding aan 
Ascend Carmel Worship; een aan-
biddingsgemeenschap in Israël. 
Ze geldt als een bekende stem 
in het ‘messianic worship’ gen-
re, wat de centrale plaats van het 
joodse volk en het land Israël in 
geloof en aanbidding laat horen. 
Sarah werkte onder andere mee 
aan Paul Wilburs recente cd ‘Roar 
From Zion’, waar ze het lied ‘Great 
Is The Lord (Hallelujah)’ zong. 
Het is niet moeilijk om het en-
thousiasme voor Sarah en haar 
stijl van aanbidding te verkla-
ren. Ze geeft woorden aan het 
geloofsleven die gericht zijn op 
verdieping en doet dat met een 
vreugde die aanstekelijk is. Het 
klinkt door in zowel haar Engelse 
als Hebreeuwse teksten. Neder-
land heeft een primeur: de eerste 
live optredens van Sarah Liber-

man wereldwijd met een geheel 
nieuw repertoire! Voor de bege-
leiding tijdens de concert draagt 
het projectkoor The Choir Com-
pany onder leiding van Maar-
ten Wassink zorg. Eén van de 
drie concerten in Nederland is bij 
de Levend Evangelie Gemeen-
te (LEG) aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug en wel op zon-
dag 27 oktober vanaf 20.00 uur. 
Kaarten voor deze aanbiddings-
avond met Sarah Liberman en 
het projectkoor zijn te bestellen 
via www.eventsforchrist.nl of te-
lefonisch via 0297-237172.

rie van opeenvolgende gebeurte-
nissen te laten plaatsvinden. Op 
diezelfde woensdagmiddag is het 
om 15.00 uur tijd voor de LEGO 
mindstorms workshop: Program-
meer een opruimrobot. Opruimen 
klinkt misschien niet heel span-
nend, maar hoe tof is het als een 
robot voortaan alle rommel voor 
je opruimt. Deze workshop is een 
uitdagende introductie op het ge-
bied van programmeren voor kin-
deren van 10 tot en met 12 jaar. 
Kaartjes voor deze herfstvakantie-
activiteiten zijn te reserveren via 
www.debibliotheekamstelland.nl 

groep Bovenkerk presenteert een 
exclusief programma van oude en 
nieuwe muziek, conventionele en 
experimentele geluiden en arran-
gementen, dat samen één geheel 
vormt en aansluit bij het thema : 

een muzikale reis rond de wereld. 
Leun achterover en geniet! Kaart-
jes kosten 10 euro, inclusief een 
consumptiebon, en zijn verkrijg-
baar via de website www.slag-
werkgroepbovenkerk.nl
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De website www.lijfengezondheid.nl is vernieuwd! 
Snel, overzichtelijk, smartphone geschikt en boordevol informatie! 
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Valpreventie en vitaliteitstraining

M. DE GROOT FYSIO & ONS TWEEDE THUIS

Wil je goed voor je lichaam zorgen 
dan is een juiste leefstijl van 
belang. Naast gezonde voeding is 
het noodzakelijk dat je voldoende 
blij� bewegen.

Naast dat ouder worden heel leuk is– denk 
aan meer vrije tijd, kleinkinderen, tijd voor 
hobby’s- gaat het helaas ook gepaard met 
een afname van spierkracht, snelheid en 
lenigheid. Er is wat meer kans op botont-
kalking en we worden wat trager in onze 
beweging.
Minimaal twee en een half uur matig inten-
sief bewegen per week helpt al om gezond 
te blijven.  Handig is dan om dit over een 
paar dagen te verspreiden en om wat af te 
wisselen in activiteiten. Bijvoorbeeld door 
te zwemmen, wandelen of fietsen. Als u in 
die twee en half uur per week ook spier- en 

botversterkende oefeningen doen, gecom-
bineerd met balansoefeningen bent u hele-
maal goed bezig. Bij de valpreventie en 
vitaliteitstraining die aangeboden wordt 
door Ons tweede thuis en M. de Groot Fysio 
komen al deze aspecten van training aan 
bod, zodat u vitaal blij�. De huidige deelne-
mers geven aan dat zij zich sterker voelen 
door de training, minder moeite hebben 
met het uitvoeren van dagelijkse activitei-
ten doordat zij fitter zijn, maar vooral veel 
plezier beleven aan het sporten. Het spor-
ten in deze groep zorgt voor een onge-
dwongen en gezellige sfeer en er is altijd 
professionele begeleiding aanwezig.
 
Komt u ook?
Wij nodigen u uit voor een gratis proefles.
U bent van harte welkom op maandag en 
donderdag van 15.30-16.30 uur bij Ons 
Tweede Thuis op de Zwarteweg 98..

LINGERIE
Van der Schilden

Raadhuisplein 10 Aalsmeer
0297-327253
info@schilden-lingerie.nl

Hooftstraat 146 Alphen a/d Rijn
0172-473014

www.schilden-lingerie.nl

lingerie - nachtmode - mammacare - badmode

VAN DER SCHILDEN LINGERIE

Borstprotheses en protheselingerie
Wanneer je een borstprothese draagt, 
kun je nog steeds mooie lingerie dragen. 
Het is een misvatting dat protheselinge-
rie bestaat uit grote, huidskleurige bh’s. Er is 
een ruime keuze aan mooie, modische linge-
rie, waarin niet te zien is dat je een borstpro-
these draagt. Op het eerste gezicht lijkt een 
prothese-bh op een gewone bh. Er zijn echter 
een paar belangrijke verschillen. In de cup zit 
een hoesje waarin de prothese gestopt kan 
worden, zodat deze niet verschui�. Verder 
zijn de bandjes van een prothese-bh vaak 
wat breder, is de bh gemaakt van extra zacht 
materiaal en sluit de cup van de bh wat hoger, 
zodat de prothese niet te zien is. Ook borst-
protheses zelf zijn er in vele modellen en 
gewichten, zodat de symmetrie goed terug te 
brengen is.

Onze expertise 
Bij Van der Schilden meten we al jaren borst-
protheses en protheselingerie aan. Samen 
met onze klanten denken we in oplossin-
gen in plaats van beperkingen. Met een ruim 

assortiment protheses, lingerie en een erva-
ren coupeuse, lukt het ons meestal om een 
oplossing te vinden die past bij de klant. Het 
aanmeten van een borstprothese is geen 
kwestie van alleen de maat opnemen, daarom 
nemen we graag ruim de tijd in onze speciaal 
hiervoor ingerichte paskamer. Met persoon-
lijke aandacht en gedegen kennis zorgen onze 
gecertificeerde mammacare-adviseuses dat 
de klant zich op haar gemak voelt. We kijken 
naar haar wensen en houden rekening met de 
manier waarop ze geopereerd is. Ben je zelf 
aan borstkanker geopereerd of  weet je dat 
je vriendin of familielid tobt met het vinden 
van het juiste product? Graag grijpen wij de 
maand oktober extra aan om je uit te nodi-
gen om, alleen of met een familielid of vrien-
din, naar onze winkel te komen. Maak een 
afspraak, ervaar de aandacht en expertise van 
onze mamma-care adviseuses en maak de 
hele maand kans op een prothese-lingerieset. 

Raadhuisplein 10 Aalsmeer
0297-327253
www.schilden-lingerie.nl

Maak kans op een 
prothese-lingerieset

Oktober staat wereldwijd bekend als de maand waarin extra aandacht 
wordt gevraagd voor (borst)kanker. Bij Van der Schilden Lingerie is het 
aanmeten van borstprotheses en protheselingerie een belangrijk onderdeel 
van onze winkels. Het belang van het dragen van de juiste producten is 
voor vrouwen die één of beide borsten moeten missen nog belangrijker. 
Vandaar dat in de maand oktober dames die een prothese dragen en voor 
informatie in de winkel komen, kans maken op een lingerieset!



- DENISE -
FASHION

OPHELIALAAN 114 AALSMEER                         WWW.DENISEFASHION.NL

Ben je ook zo benieuwd naar alle trends, 
kom dan gezellig naar onze winkel en laat je verrassen!

Wist je dat wij onze succesvolle schoenen collectie uitgebreid hebben?

MEDISCH

Drie bekende Nederlanders geven het 
goede voorbeeld. Georgina Verbaan, Rick 
Brandsteder en Ernst Daniël Smid roken 
de hele maand oktober niet en sporen alle 
rokers aan om hetzelfde te doen. Iedereen 
die zich hee� aangemeld om mee te doen 
en de speciale app hee� geïnstalleerd, 
wordt dagelijks begeleid in het proces van 
stoppen met roken. De app moedigt de 
stoppers aan om het vol te houden, biedt 
afleiding in de vorm van puzzels en filmpjes 
en gee� tips voor de moeilijke momen-
ten. Want laten we eerlijk zijn, gemakke-
lijk is het niet om te stoppen met roken, 
het is immers een verslaving en de nicotine 
in tabaksmiddelen is de grote boosdoener. 
Ons lichaam went aan de inname van deze 
stof en wil er steeds meer van hebben. 
Zelfs wanneer je slechts één sigaret per 
week zou opsteken, is het vervolgens al een 
hele klus om daar vanaf te komen, omdat 
het lichaam gaat protesteren als we onszelf 
die ene sigaret ontzeggen.
Uit gegevens van het Trimbos Instituut 

blijkt dat 22,4 procent van de volwas-
sen Nederlanders rookte. Vier jaar eerder 
was dat nog 25,7 procent, we zijn dus op 
de goede weg naar een rookvrije gene-
ratie. Verder wordt uit de cijfers duide-
lijk dat de groep rokers meer mannen telt 
dan vrouwen. Ook komt roken minder voor 
bij hoger opgeleiden. Elk jaar wordt met de 
actie Stoptober geprobeerd zo veel moge-
lijk mensen over de streep te trekken en te 
laten stoppen met roken. Er is een speci-
aal magazine verschenen, op internet is 
het televisiekanaal Stoptober.TV gelan-
ceerd en er zijn coaches beschikbaar om de 
stoppers van dienst te zijn. In 2013 hebben 
gezondheidseconomen uitgerekend wat 
het roken de maatschappij in totaal kost. 
Daarbij werden ook de verloren levensja-
ren in geld uitgedrukt, om zo een eerlijk 
beeld te kunnen schetsen van de situatie. 
Hun conclusie was dat kosten op jaarbasis 
ongeveer 57 miljard euro bedragen. Aan de 
andere kant van de balans staat een bedrag 
van 24 miljard euro aan inkomsten, waar-

Stoptober:
Beter voor jezelf, beter voor ons allemaal

Op steeds minder openbare plaatsen mag worden gerookt. Voor 
horecabedrijven is het inmiddels verboden om een rookruimte in het 
pand te hebben en veel sportverenigingen tolereren geen sigaretten 
meer op hun terreinen. Stoppen met roken wordt op allerlei manieren 
gestimuleerd, maar de verstokte rokers hebben er nog altijd veel 
moeite mee. De jaarlijkse actie Stoptober moet ze dat laatste duwtje 
in de rug geven om het tabaksgebruik voortaan definitief af te zweren.

door de netto maatschappelijke kosten dus 
uitkomen op 33 miljard euro. Afgerond kun 
je stellen dat elk jaar een bedrag van 2000 
euro per inwoner nodig is om de kosten 
voor het roken te betalen.

Stoptober is een gezamenlijk initiatief van 
KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, 
het Longfonds, het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het 
Trimbos Instituut, GGD GHOR Nederland, 
en Alliantie Nederland Rookvrij. Uit de 
enquête, die altijd na afloop aan de deel-
nemers wordt voorgelegd, blijkt dat het 
overgrote deel positief is over de actie. De 
periode van vier weken is overigens niet 
zomaar gekozen, deze tijdsspanne is net 

voldoende om de positieve e�ecten van 
stoppen met roken goed te kunnen erva-
ren. Na vier weken zijn de meeste ontwen-
ningsverschijnselen voorbij en stijgt de 
kans om het voor langere tijd vol te houden 
met een factor vijf. Bovendien is op dat 
moment je longfunctie al aanmerkelijk 
verbeterd en groeien de longhaartjes weer 
aan, waardoor het lichaam weer op een 
normale manier slijm kan verwerken en er 
minder kans is op het ontstaan van longin-
fecties.

Download de app Smokerface of Smoking 
Time Machine om te ontdekken welk e�ect 
het hee� op je huid, als je blij� doorgaan 
met roken.



Volop groei in hartje Aalsmeer

TRENDY HAIR

Vorig jaar hee� kapsalon Trendy 
Hair nog haar 30 jarige bestaan 
gevierd. We keken terug op de 
vele mooie jaren in de salon. 
Trendy Hair hee� ondertussen 
haar diensten uitgebreid. 
Eigenaresse Renate vertelt: “We 
groeien tot een vakkundig en 
gepassioneerd jong team en we 
zijn meer dan ooit klaar voor de 
toekomst.”

Trendy Hair is in 2018 gestart met visagie 
behandelingen en sinds deze zomer biedt de 
salon ook wimper-, wenkbrauw- en waxbe-
handelingen voor het gezicht. Trendy Hair 
is erg blij met haar trouwe medewerkers 
Ravenna en Susanne. De salon hee  onlangs 
nieuwe topstylisten Mylene en Michelle 
verwelkomd, een enorme aanwinst voor de 
salon. Ieder hee  haar eigen specialiteiten 
en dat maakt het een divers team! 
Topstyliste Mylène vertelt dat steeds meer 
salons meerdere diensten onder één dak 
aanbieden. “Trendy Hair blij  natuurlijk een 
haarsalon, maar we willen onze klanten iets 
extra’s bieden en hen tegemoet komen. We 
denken dus goed na over de toekomst en 
hoe wij willen groeien”, legt ze uit. 
“We gebruiken hoog kwalitatieve merken 
zoals Sebastian Professional, KMS en Moroc-
canoil. En een behandeling in de salon is niet 
zo maar een behandeling, de klanten starten 
namelijk altijd met een hoofd-, schouder- 

en nekmassage.” zo vertelt Renate. “Dit, en 
onze persoonlijke benadering en vakkundig-
heid, is waarom onze klanten blijven terug-
komen.” Mylène voegt daaraan toe “Wij zijn 
gespecialiseerd in het adviseren van een 
coupe die bij de klant past. Hierbij kijken 
we naar de gezichtsvorm, schouders en de 
uitstraling van de klant. Zo maken wij onze 
klanten nog mooier. Ook blijven wij actief in 
het volgen van de nieuwste trends en tech-
nieken.” 
Wil jij aan de slag als topstylist, junior stylist 
of gastvrouw? Team Trendy Hair zoekt 
versterking. Groei je met ons mee? We 
bieden je een functie bij een moderne salon 
waar jij je verder kunt ontwikkelen. We zijn 
benieuwd naar jouw inbreng, interesses en 
passies! Neem een kijkje op onze website 
Trendy-hair.nl voor meer informatie.

Groentetaart
Ingrediënten voor 4 personen: 

• vloeibare margarine
• 8 oude volkoren of  

bruine boterhammen
• 3 eieren
• 2 theelepels kerriepoeder
• 400 gram gare groente,  

bijvoorbeeld broccoli, bloemkool, 
courgette, paprika, prei,  
sperzieboontjes of spruitjes

• 50 gram geraspte belegen  
kaas (30+)

Bereidingswijze:
•	 Warm	de	oven	voor	op	200	°C.		

RECEPT

Bestrijk	de	vorm	met	wat	
margarine.	Bekleed	de	bodem	en	
wanden	van	de	vorm	met	het	brood.	

•	 Bak	de	broodbodem	ongeveer	5	
minuten	in	het	midden	van	de	hete	
oven.	

•	 Klop	de	eieren	met	de	kerrie	los.	
•	 Verdeel	de	groente	over	de	bodem.	

Schenk	de	eieren	er	over	en	strooi	
de	kaas	er	over.

•	 Bak	de	groentetaart	in	de	oven	in	
25	minuten	gaar	en	goudbruin.

•	 Snijd	de	taart	in	8	punten	en	
serveer	deze	warm	of	koud.

T R E N D Y  H A I R ' S  W I N T E R T R E N D S  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Trendy Hair blijft continue op de hoogte van de ins en outs op gebied van haar,
make-up en beauty. Zo kunnen wij onze klant zo goed mogelijk van dienst zijn!

Trendy Hair ziet duidelijk invloeden van de jaren '80, maar ook modernere stijlen
terug komen in de trends. Welk kapsel spreekt jou aan? Wij geven jou graag advies

wat er bij jou persoonlijk past en het mooiste in jou naar boven haalt.

Di 09:00-20:00 | Wo, Do: 09.00-17.30 | Vr: 08.00-20.00 | Za: 08.00-16.00
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Dorpsstraat 40
Leimuiden
Tel. 0172-508164     ‘s Maandags gesloten

Tandartsenpraktijk Aalsmeer 
Is een moderne praktijk in het Centrum van Aalsmeer. We hebben alle
tandheelkundige mogelijkheden onder één dak! Ons tandheelkundig team 
van vertrouwde medewerkers is buiten de algemene tandheelkunde
uitgebreid met specialisten op het gebied van mondhygiëne, implantologie.

Op iedere dinsdag middag van 13.00 uur tot 16.30 uur en donderdag van 08.30 tot 
16.30 uur hebben we inloop uren waar u vragen kunt stellen en u kunt inschrijven.  
U bent van harte welkom! Ook kunt u zich online inschrijven! www.tpaalsmeer.nl 
(online inschrijven)

Tandartsenpraktijk Aalsmeer, Zijdstraat 32 a-b, 1431 ED Aalsmeer, 
(bij het molenplein) 0297-30 33 55, www.tpaalsmeer.nl

Nieuwe patiënten
zijn van harte welkom!

Op iedere dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur hebben we inloopuren waar u vragen kunt stellen en u kunt inschrijven. 
U bent van harte welkom! Ook kunt u zich online inschrijven! www.tpaalsmeer.nl 
(online inschrijven)

MEDISCH

Steeds meer kinderen hebben 
last van problemen aan hun gebit. 
Hoe ouder we worden, hoe meer 
we geconfronteerd worden met 
problemen in onze mond. Het 
advies is om dagelijks meerdere 
keren te poetsen en vooral geen 
suiker te eten. Hoe kan het dat 
er toch steeds meer mensen 
gebitsproblemen ervaren? 

Het klassieke verhaal is dat bacteriën 
in onze mond de suikers uit de voeding 
fermenteren, wat zorgt voor de vorming 
van zuren. Deze zuren verzwakken 
vervolgens het tandglazuur, waardoor 
gaatjes kunnen ontstaan. De aanmaak van 
deze zuren stopt pas twintig minuten na 
het eten. Daarom wordt aangeraden om 
niet direct na de maaltijd de tanden te 
poetsen, maar pas een uur na de maaltijd 
te beginnen met poetsen. Het speeksel 
in de mond hee� dan de kans gekregen 
om het glazuur van de tanden weer te 
verstevigen. Maar er is meer aan de 

Een goede gezondheid 
begint in je mond

Juglen Zwaan
J len aan • Natuurdiëtist
Soesterberg
www.aHealthylife.nl

over de auteur

Een ons voorzorg is evenveel waard 
als een pond medicijn

relatief veel fluoride, wat onderzoekers 
ertoe brengt om te waarschuwen voor een 
overmatige inname hiervan. Het drinken 
van te veel thee kan fluorosis geven, 
waarbij de tanden witte vlekken krijgen 
en verzwakken door demineralisatie. 
Dagelijks tot drie kopjes drinken is 
geen probleem; dat kan het gebit juist 
verstevigen. Mensen met een zwak gebit 
zouden kunnen overwegen om fluoridevrije 
tandpasta zo nu en dan af te wisselen met 
een fluoridehoudende tandpasta . Aan te 
raden is dan om de tandpasta even in te 
laten trekken, omdat fluoride lokaal de 
tanden wel kan verstevigen. Iemand die 

alles weet over het gezonder maken van de 
mond, zodat de algehele gezondheid van 
het lichaam verbetert, is Yvonne Kort. Ze 
hee� het boek ‘Gezond begint in je mond’ 
geschreven. 

Op de site van www.ahealthylife.nl legt 
Yvonne het uit tijdens een interview. 

hand. De meesten van ons weten wel dat 
de gezondheid van onze darmflora van 
cruciaal belang is voor onze gezondheid, 
maar weinigen weten dat dit ook geldt voor 
de flora in onze mond. Onze mond bezit 
ook een zogenaamde oraal microbioom. 
Een verstoring van het microbioom in onze 
mond kan zorgen voor ontstekingen in 
het lichaam. De bacteriën in onze mond 
kunnen zelfs die van de darmen in grote 
mate beïnvloeden. Bestrijdingsmiddelen 
die op groente en fruit gebruikt worden, 
hebben volgens wetenschappers het 
vermogen om het microbioom van de 
mond te verstoren. Ook kan de gezondheid 
van de mond volgens wetenschappers door 
stress hard achteruit hollen. Allereerst 
kan door toename van stresshormonen 
de bacteriële samenstelling van de mond 
ongunstig worden. Daarbij vermindert 
stress de afgi�e van speeksel, waardoor 
de zuren van de bacteriën zich niet langer 
verdunnen en de schadelijke werking 
ervan groter wordt. Ook leidt stress vaak 
tot ongezond eetgedrag en slechte orale 
hygiëne.
Aan veel tandpasta wordt fluoride 
toegevoegd. Fluoride hee� volgens 
wetenschappers twee kanten: het kan 
lokaal de tanden harder maken, maar kan 
bij doorslikken de gezondheid negatief 
beïnvloeden. In groene en zwarte thee zit 



S H I AT S U  M A S S A G E  T H E R A P I E
SAN BAO PRAKTIJK

  Wordt door de meeste 
zorgverzekeraars vergoed.

Shiatsu therapie is een effectieve behandeling voor 
hoofdpijn, overgangsklachten, menstruatiepijn (met 

heftig bloedverlies), vermoeidheid, burn-out, stress, 
slapeloosheid, darmklachten, pijn in rug, schouder, 

nek of andere pijnklachten. Shiatsu versterkt uw 
weerstand en is zeer ontspannend. Geeft uw 

lichaam een boost voor de winter!

Kijk voor meer informatie: 
www.sanbaopraktijk.nl  

of bel 06-15280701
Lid van beroepsvereniging

NVTCG Zhong

Wil jij Innerlijke rust en de kracht in jezelf hervinden? 
Dan ben je welkom in één van mijn verdiepende cursussen Yoga! 

Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Tijdelijk geef ik de mogelijkheid om kennis 

te maken met de wijze waarop ik yoga overdraag, door 6 proefl essen aan te bieden 

waarvan de eerste individueel. Ik stel het op prijs om persoonlijk met je kennis te maken. 

Kosten €70,-. Na deze proefl essen kan je besluiten of je de hele cursus gaat doen.

Willem Alexanderstraat 75
1432 HL Aalsmeer
Tel. 0297-328798
e-mail: info@ingesaraswati.com
www.ingesaraswati.com

SAN BAO PRAKTIJK

Shiatsu
We spreken over Ellens ervaring met 
Shiatsu-therapeute Petra van der Knaap. 
Petra’s praktijk heet ‘San Bao’. Dat bete-
kent ‘Drie schatten’ in het Chinees; de 
drie belangrijkste elementen die er voor 
zorgen dat een mens in evenwicht kan 
leven. Op mijn vraag wat Shiatsu eigenlijk 
is legt Petra uit; ‘Shiatsu is een traditionele 
Chinese behandelwijze waarbij met lichte 
druk op het lichaam blokkades of stagna-
ties in energiebanen worden opgelost. Druk-
punten zitten niet altijd op de pijnlijke plek 
zelf. Het kan zijn, bijvoorbeeld bij hoofd-
pijn, dat alleen de benen worden behandeld.’ 
Dit geldt voor lichamelijke klachten, maar 
zeker ook op mentaal vlak kan Petra helpen. 
Emoties kunnen net zo goed stagnaties in 
het lichaam veroorzaken en door het ophef-
fen van de blokkades kunnen klachten een 
stuk minder worden, waardoor er een signi-
ficante verbetering is in de kwaliteit van het 
leven. De energiebanen stromen dan beter 
door waardoor bijvoorbeeld het verdriet, de 
pijn of de angsten niet blij� ‘hangen’. Vaak 
kunnen alle klachten, deels, of soms hele-
maal, verholpen worden. Dit verschilt wel per 
persoon, benadrukt de ervaren therapeute.

Klachtenvrij
Ellens energie is voelbaar als zij vertelt; ‘Ik 
kan weer sporten, ik slaap beter en zit veel 

beter in mijn vel. Als ik nu toch weer een 
keer last heb dan kan ik er veel beter naar 
handelen en zit ik niet meteen in de put. Ik 
voel me weerbaarder, sterker en ontspan-
nen. Een wereld van verschil! Petra was 
de eerste na 7 behandelaars (!) die resul-
taat hee� behaald waardoor mijn pijnklach-
ten vrijwel verdwenen zijn. Zij benadert de 
klachten als een totaalbeeld en kijkt naar het 
hele lichaam. Dit sprak mij erg aan omdat 
mijn klachten vanuit stress zijn ontstaan. De 
vorige behandelaars keken alleen naar de 
betre�ende pijnplek waardoor de oorzaak 
niet werd weggenomen. Door de massage en 
de acupunctuur kon ik heel goed ontspannen 
wat mij hiervoor niet lukte. Echt een reset 
moment!’

Frequentie
Hoe vaak ga je? vraag ik haar. ‘We begonnen, 
na een intake, met één keer per week. Dit 
deden we vier weken, daarna zijn we gaan 
a�ouwen, steeds meer tijd tussen de behan-
delingen, met uiteindelijk  8 tot 10 weken 
tussen de behandelingen.’ Op de website 
van Petra, www.sanbaopraktijk.nl staat veel 
meer informatie. Ook uitgebreidere beschrij-
vingen van de behandelingen of wat u kunt 
verwachten. De kosten worden grotendeels 
vergoed door de meeste zorgverzekeraars 
omdat zij aangesloten is bij beroepsvereni-
ging Zhong.

Door Shiatsu weerbaarder, 
sterker en ontspannen

Ellen Bakker een jonge vrouw van begin dertig kon jarenlang haar 
werk niet meer naar behoren doen. Ellen vertelt; ‘Ik had meer dan acht 
jaar veel klachten; pijn in mijn heup, nek, schouders en pols. Ik ben 
hiervoor naar diverse artsen en specialisten geweest. Helaas zonder 
resultaat. Maar Petra hee�, met Shiatsu- behandelingen, mij van mijn 
klachten afgeholpen en nu kan ik weer met een computermuis werken, 
dit heb ik hiervoor zeker acht jaar niet meer gekund.’

PSYCHE

Lang geleden, toen ik nog bij mijn ouders woonde, 
zag ik een reclame voor een bepaald merk label-
writer op de televisie. Het spotje toonde verschil-
lende mensen die zichzelf labels opplakten die zij 
vonden passen. Een zakenman in pak typeerde 
zichzelf bijvoorbeeld als ‘goede vriend’ en een 
sexy uitziende vrouw in een korte rok labelde 
zichzelf als ‘moeder’. “Belachelijk!”, snoof mijn 
eigen moeder direct door het spotje heen. “Zo 
ziet een moeder er toch niet uit!”. Ze had gelijk. 
In het stadje waar ik ben opgegroeid, zagen 
moeders er inderdaad niet sexy uit. Maar waarom 
eigenlijk niet? Seks was toch juist hetgeen waar-
door ze moeder geworden waren!? Vanuit een 
biologisch perspectief is het begrijpelijk dat 
we bepaalde uiterlijke kenmerken sexy vinden, 
omdat ze een indicatie kunnen zijn voor vrucht-
baarheid en het krijgen van gezond nageslacht. 
Zo worden jonge vrouwen met ronde borsten en 
een zandloperfiguur bijna universeel aantrek-
kelijk gevonden. Seks vervult bij de mens echter 
meer functies dan alleen voortplanting. Zo gee� 
het velen van ons plezier en een groter gevoel 
van verbondenheid. Vrouwen hebben daarom 
ook seks wanneer ze al moeder zijn en niet per se 
nog meer kinderen willen. Als vrouw kan je een 
leven lang uiting geven aan je eigen seksualiteit 
en je hele leven sexy zijn, ook wanneer je moeder 
bent. Vanuit cultuur-historisch perspectief is het 
echter alsnog ingewikkeld om de woorden ‘sexy’ 
en ‘moeder’ te verbinden. Van oudsher wordt de 
moeder namelijk, vreemd genoeg, neergezet als 
onbevlekt, de Madonna. Sexy vrouwen worden 
daarentegen als bezoedeld, als hoeren, afgeschil-
derd. En hoe goed we ook weten dat dit onzin is, 

ons brein is er van jongs af aan mee gevuld en 
kan bijna niet anders dan deze associaties volgen. 
Menige vrouw voelt hierdoor de neiging om haar 
kleding aan te passen of zich netter te gedra-
gen, wanneer ze moeder geworden is. En mocht 
er toch een moeder in een korte rok achter een 
kinderwagen paraderen, kan ze a�eurende blik-
ken verwachten. “Dat is toch niet gepast!” Het is 
een hele transitie, zowel fysiek als mentaal, om 
moeder te worden en het vergt soms enige tijd 
om je sexy zelf daarna weer terug te vinden. Er 
zijn echter genoeg vrouwen waarbij dit lukt, vrou-
wen die zelfs aangeven dat ze zich als moeder 
zelfverzekerder en vrouwelijker voelen. Vrouwen 
die merken dat ze sinds het krijgen van kinderen 
meer respect en verbondenheid met hun lijf erva-
ren en een groter vermogen om lief te hebben. 
Deze moeders voelen zich sexy, niet desondanks 
het feit dat ze moeder zijn, maar juist daardoor! 
Laat je dus niet wijsmaken dat ‘sexy’ en ‘moeder’ 
woorden zijn die niet bij elkaar passen. Accepteer 
het maar gewoon, je bent sexy…elke vrouw op 
haar eigen manier! Voor tips om je sexy zelf weer 
terug te vinden of je seksleven opnieuw vorm 
te geven na het krijgen van kinderen, lees ’Sexy 
Mamas’ (2004) van Cathy Winks en Anne Semans.

Sexy moeders Jolien Spoelstra

Jolien Spoelstra • GZ-psycholoog/
seksuoloog NVVS
 Move for Motion, praktijk voor 
psychotherapie
www.moveformotion.nl

over de auteur



* sportblessures - tennis/golfarm
* whiplash - nek- en rugklachten
* burnout - spanning - ptss - pds
* concentratieproblemen
* hoofdpijn - migraine
* sneller herstel na ziekte of operatie
* allergieën
* slapeloosheid
* zwangerschapsklachten

www.boshen.nl
tel. 020-6430323

Amstelveen Westwijk
Rob van der Jagt

Praktijk voor
Shiatsu en Acupunctuur

Lid van beroepsvereniging VBAG, Shiatsu Vereniging Nederland, Stichting HBO RBCZ en
Tuchtcommissie TCZ. Behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed.

Wel of geen vitamine D? 
VOEDING

De dagen worden geleidelijk 
weer korter en de temperatuur 
gaat omlaag. Voor veel mensen 
zijn het najaar en de winter bij 
uitstek perioden om activitei-
ten binnenshuis te onderne-
men. Daardoor komt het lichaam 
echter veel minder in contact met 
zonlicht en daardoor ontstaat de 
kans op een gebrek aan vitamine 
D. Voor sommige mensen is dat 
aanleiding om te grijpen naar een 
voedingssupplement. Is dat echt 
nodig?

Vitamine D hebben we nodig voor het 
goed laten verlopen van diverse biologi-
sche processen in ons lichaam. Het is dus 
van belang dat er we er voldoende van 
binnenkrijgen. Bij een chronisch gebrek 
aan vitamine D kan osteoporose (botont-
kalking) ontstaan, ook wordt een tekort 
aan vitamine D in verband gebracht met 
het ontstaan van hart- en vaatziekten, 
auto-immuunziekten en kanker. Uit onder-
zoek is gebleken dat er een direct verband 
bestaat tussen een gebrek aan vitamine D 
en darmkanker, mogelijk geldt dit ook voor 
andere vormen van kanker. Een gerust-
stellende gedachte is dat ons lichaam vita-
mine D voor het grootste deel zelf kan 

aanmaken. Ongeveer zeventig tot negen-
tig procent van de benodigde hoeveel-
heid kan op die manier worden verkregen. 
Het aanmaken van vitamine D gebeurt in 
de huid en daarvoor is zonlicht nodig. Het 
is dus van belang om ook in de winter-
maanden regelmatig even een frisse neus 
te halen, zodat de huid in contact komt 
met zonlicht. Naar mate de lee ijd vordert, 
vermindert het vermogen om zelf vitamine 
D aan te maken.

Vaak wordt gedacht dat ons voedsel 
vrijwel geen vitamine D bevat
Wie echter bij het samenstellen van een 
maaltijd de juiste keuzes maakt, krijgt wel 
degelijk een goede dosis van deze belang-
rijke vitamine binnen. Vitamine D is name-
lijk van nature aanwezig in vette vis, zoals 
haring, makreel en zalm. Door het eten 
van een stuk zalm (ongeveer 100 gram) 
bereik je al snel de aanbevolen dage-
lijkse hoeveelheid vitamine D. Ook andere 
voedingsmiddelen, zoals roomboter, volle 
zuivel, vet vlees en eieren bevatten vita-
mine D, maar de hoeveelheden in deze 
producten zijn aanmerkelijk lager dan die in 
de genoemde vissoorten. Vitamine D wordt 
bij de productie toegevoegd aan marga-
rine, halvarine en bak- en braadproduc-
ten. Vitamine D is in vet oplosbaar en wordt 
in ons lichaam opgeslagen. De kans dat 
we er te veel van binnenkrijgen, is niet erg 

waarschijnlijk. Het kan wel, maar door de 
Gezondheidsraad is de bovengrens vastge-
steld op 50 microgram per dag, dat is vijf 
keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Moeten we nu wel of niet 
extra vitamine D slikken? 
Dat hangt sterk af van onze leefwijze en 
onze lee ijd. Volwassenen tot 70 jaar 
zouden in principe zelf voldoende vita-
mine D moeten aanmaken in hun lichaam, 
wanneer ze dagelijks tenminste een half 
uur in de buitenlucht verblijven met 
ontbloot hoofd en ontblote handen. 
Mensen die kleding dragen waarbij deze 
delen van het lichaam bedekt blijven, lopen 

dus een verhoogd risico op een tekort aan 
vitamine D en doen er verstandig aan een 
voedingssupplement te slikken. Senioren 
vanaf 70 jaar krijgen het advies om zowel 
zomer als winter extra vitamine D te slik-
ken, dit advies geldt ook voor zwangere 
vrouwen. De genoemde lee ijdsgrens is 
overigens geen ijzeren waarde, aangezien 
ieder mens uniek is en het vermogen om 
vitamine D in de huid te produceren niet bij 
iedereen even vroeg (of laat) afneemt. Door 
tijdig in te spelen om een eventueel tekort 
aan vitamine D draag je bij aan het bevor-
deren van de weerstand en het behoud van 
een goed ontwikkeld stelsel van botten en 
spieren.

We spreken met Henny, van de nieuwe winkel 
Voor-Gedragen in Uithoorn. Een vlotte boetiek 
met een uitgekiende collectie pre-loved fashion, 
een dijk van een basiscollectie en bovendien 
ook nog ontzettend veel leuke woonaccessoires, 
sieraden en al het andere waar we zo blij van 
worden.

Henny vertelt: “Ik hou van mooie kleding en 
ik heb altijd een zwak gehad voor 2e hands. 
Maar dan wel precies die dingen die geweldig 
zijn. Natuurlijk zijn dat vaak duurdere merken 
en designer kleding, maar echt.. ook H&M en 
Zara hebben af en toe pareltjes in de collectie, 
zeker als ze goed verzorgd zijn door hun eerste 
eigenaar. Ik ben echt streng bij het accepteren 

van kleding die we in consignatie willen nemen. 
Ik moet namelijk zorgen dat ik een collectie heb 
waar mijn klanten blij van worden. Best wel lastig 
dat ik mensen teleur moet stellen als hun kleding 
niet past binnen de vraag van onze klanten, 
maar heel belangrijk voor het bouwen van mijn 
concept en een vaste klantenkring.” 

Dus... durf jij het aan? Iedereen heeft wel dingen 
hangen die niet of niet meer gedragen worden. 
Omdat het toch net niet past, omdat het je stijl 
toch net niet is of... Wij verkopen het graag voor je. 
De opbrengst (uiteraard minus de BTW) delen we. 

Pre-loved is ook nog eens 
milieu-vriendelijk

Het valt ons op dat Voor-gedragen een heerlijke 
professionele uitstraling heeft, de kleding is 
zo gesorteerd dat het fi jn en overzichtelijk 
oogt en de keuze is opvallend groot, qua stijl 
én maatvoering. De winkel ruikt fris, je krijgt 
persoonlijk advies en de sfeer doet niet onder 
voor een ‘eerstehands’ boetiek. “We hebben een 
concept bedacht waarbij we onze prachtige 
pre-loved collectie verrijken met sterke basics. 
We kiezen hierbij vaak voor travelstof. Omdat 
het zo fantastisch draagt, maar ook omdat het 
lang meegaat en milieuvriendelijk is. Het merk 
Only-M dat wij kozen wordt in Europa (Italië) 
geproduceerd, zodat we ook zeker weten dat 
er geen uitbuiting of kinderarbeid aan te pas 
komt” vertelt Henny met passie. Het is duidelijk 
een belangrijk onderwerp voor haar. Die 
maatschappelijke betrokkenheid zie je ook in de 
keuze voor bijvoorbeeld het materiaal van de 

Voor-gedragen: kwaliteit herken je

Stijlvolle pre-loved fashion, als nieuw en altijd stijlvol. Topitems vanaf maat 36 t/m 48. 
Klassiek, chique, sportief, trendy, feestelijk of casual. De vaste collectie basisartikelen 
zorgt ervoor dat je met een complete outfi t naar buiten kunt. Ook mooie sjaals, kettin-
gen, beenmode en lingerie. Verder nog leuke woonaccessoires en cadeautjes... kortom, 
altijd de moeite waard om te snuff elen. De openingstijden zijn woensdag t/m vrijdag 
van 10.00-17.30 uur en zaterdag van 10:00-17.00 uur. Gratis parkeren vlakbij.

Voor-Gedragen | Dorpsstraat 21, 1421 AR Uithoorn | Tel: 0297 - 444 012 | info@voor-gedragen.nl
www.voor-gedragen.nl | www.facebook.com/voorgedragen | voorgedragen op Instagram

tasjes, de kassabon en zelfs de koffi  e is fairtrade. 
Doordacht! 

Persoonlijk advies 
en alle tijd

“We nemen graag de tijd voor je in onze winkel; 
rustig aan onze stamtafel die een prominente rol 
speelt. Onder het genot van een kop koffi  e, thee 
en soms een glas wijn. Je kunt bij ons terecht 
voor eerlijk en vakkundig advies! En mocht je 
met een groepje vrouwen de winkel voor jezelf 
willen, dan gaan we op een zondagmiddag, of 
een avond voor jullie open en kun je in alle rust 
en privacy passen en shoppen. Vraag er gerust 
naar. Ook organiseren we regelmatig events, 
bijvoorbeeld met een make-up artist die je 

nieuwe look helemaal af maakt. Super voor de 
feestdagen! Maar ook andere leuke, interactieve 
fashion-related workshops staan op de planning. 
Zorg dus dat je je aanmeldt voor de nieuwsbrief 
van Voor-Gedragen (via www.voor-gedragen.nl) 
en volg en like ons op Facebook en/of Instagram.”



Nú GEEN 
aanmeetkosten 

t.w.v. 100,-

Sijbrants & van Olst Optiek Dorpsstraat 32, Uithoorn | telefoon 0297 540777 
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel | telefoon 020 4966082

www.designbril.nl

Deze actie loopt tot eind oktober!

SIJBRANTS & VAN OLST

Maar ook voor optimale oogzorg is Sijbrants 
& van Olst het beste adres in de regio. Klan-
ten kunnen altijd, gratis, advies vragen aan de 
optometrist, een medewerker die gespeciali-
seerd is in het uitvoeren van oogmetingen en 
onderzoeken naar afwijkingen aan het oog. 
Met geavanceerde apparatuur controleert 
de optometrist de gezondheid van uw ogen, 
screent mensen met diabetes en verricht ook 
optometrische onderzoeken bij klanten met 
specifieke oogklachten. Daarnaast kan de 
optometrist vaststellen of mensen in aanmer-
king komen voor een laserbehandeling of 
lens-implantatie. Dat kan dan bijvoorbeeld 
bij Eyescan, een professionele ooglaserkliniek 
waar ooglaserbehandelingen en lens-implan-
taties uitgevoerd worden. Voor sommige 
mensen met oogafwijkingen, hoornvliesbe-
schadiging of gevoelige ogen is het noodza-
kelijk om medische contactlenzen te dragen. 
Dit vraagt om een specifieke lens die afwijkt 
van de normale harde of zachte contact-
lens. De contactlensspecialisten en optome-
trist bij Sijbrants & van Olst hebben naast hun 
contactlensopleiding ook een speciale oplei-
ding gevolgd om deze medische lenzen aan 
te meten. Deze maand staat de oogzorg voor 
kinderen extra in de spot-lights. Want wat 
doen we het toch goed hè, voor onze kinde-
ren? We geven ze liefde, gezond eten en 

aandacht. We zorgen voor ze: brengen ze 
naar sport- of muziekles en twee keer per jaar 
naar de tandarts. Maar… hoe zorgen we voor 
hun ogen? Dus doen wij een oproep aan alle 
ouders in de regio! Laat ze veel meer buiten-
spelen, dat is goed voor hun ogen. Onze 
kinderen zijn steeds minder buiten, zitten 
dagenlang te gamen en kijken elke dag uren 
dichtbij op schermpjes. Bijziendheid, dus veraf 
slecht zien, is een groeiend probleem onder 
kinderen. Op dit moment is al een kwart van 
de 13-jarigen in Nederland bijziend. En een 
bril is niet de oplossing: die helpt niet op de 
lange termijn�. Maar hun ogen hebben ze 
nog wél hun hele leven nodig. Toch?  Zorg ook 
voor de ogen van je kind. Bij Sijbrants & van 
Olst kunnen zij u helpen met advies en onder-
zoek. Stap eens binnen en laat u kind checken 
als u twijfels hee�. In de maand oktober is er 
bij Sijbrants & van Olst een speciale actie van 
Dreamlite lenzen voor kinderen, er worden 
dan geen aanmeetkosten (t.w.v. € 100,-.) 
gerekend bij Dreamlite lenzen. 

Sijbrants & van Olst Optiek 
Dorpsstraat 32, Uithoorn
telefoon 0297 540777
Sluisplein 1, Ouderkerk a/d Amstel
telefoon 020 4966082 
Volg ons op Facebook

Uw ogen zijn een 
waardevol bezit

`Sijbrants & van Olst Optiek is al meer dan 30 jaar hét adres voor  
monturen en zonnebrillen van topdesigners als Theo, Anne et 
Valentin, Oliver Peoples en Lindberg.



Hennepzaad is naar mijn mening 
een van de betere superfoods voor 
vrouwen 40+. Het kan meehelpen om 
je gewrichten, hart- en bloedvaten 
en je geheugen in goede conditie 
te houden en het bouwt mee aan 
je gelukshormoon serotonine. 
Hennepzaad is vooral een goede 
aanvulling als je vegetariër bent. 
Maar zelfs voor vleesetende sporters 
is het een prima bron van eiwitten. 
Hennepzaad is een heel goed 
alternatief voor soja. Lees hier waarom.

Hennep is één van de oudst bekende medi-
cinale planten ter wereld. Het bevat tal van 
geneeskrachtige eigenschappen en werd 
daarom door de eeuwen heen door heel veel 
culturen gebruikt. De hennep waar hennep-
zaden vanaf komen, hee� in tegenstelling tot 
marihuana geen psychoactieve werking, dus 
kan veilig worden gebruikt, ook door kinde-
ren. Hennepzaad (Cannabis sativa L.) bestaat 
voor twee derde uit een zeer hoge kwaliteit 
eiwit dat heel veel lijkt op onze lichaamseigen 
eiwitten en daarom heel goed opneembaar 
is door ons lichaam. Dit betekent al dat je er 
energie van krijgt. Na sojabonen is hennep-
zaad het rijkst aan eiwitten uit plantaardige 
bron, maar hennepzaad is beter verteerbaar. 
Eiwitten hebben we onder andere nodig voor 
onze spieropbouw, ons uithoudingsvermo-
gen en om onze bloedsuikerspiegel in balans 
te houden. De kwaliteit van dierlijke eiwit-
ten is fors aan het afnemen door gebruik 
van hormonen, kunstmest en eenzijdige en 
slechte voeding van de dieren. Dus ook voor 
sporters die een eiwitrijk dieet willen hebben 
om hun spieren en uithoudingsvermogen op 
te bouwen is hennepzaad een prima aanvul-
ling. Daarbij bevat het ook alle acht essenti-
ele aminozuren die ons lichaam niet zelf kan 
aanmaken. Deze aminozuren zijn nodig als 
basis voor andere stoen die een belangrijke 
rol hebben in je stofwisseling, waaronder het 
gelukshormoon serotonine. Last van af en toe 
een depressieve bui? Dan al huppelend een 
handje hennepzaad nemen en ik wed dat je 
er vrolijk van wordt! Probeer het maar eens! 

Marjolein Dubbers

Hennepzaad; bouwstof 
voor je gelukshormoon

VOEDING

Vooral niet vergeten om erbij te huppelen! 
Net als andere superfoods is hennepzaad rijk 
aan allerlei mineralen zoals fosfor, calcium, 
kalium, magnesium, zink, ijzer, koper, jodium, 
vitamine E, C en de B-vitamines B1, B2, B3 
en B6. De B-vitamines zijn erg belangrijk als 
het gaat om je energiehuishouding. Zou je je 
vitaler willen voelen? Voeg dan eens B-vita-
mines (bij voorkeur een vitamine B-complex) 
toe aan je menu. Dit kan onder andere door 
middel van hennepzaad. Het bevat ook een 
flinke hoeveelheid antioxidanten en enzymen 
waaronder lecithine. Lecithine speelt een rol 
bij een gezonde leverfunctie, waardoor de 
natuurlijke reiniging van het lichaam wordt 
gestimuleerd. Hennepzaad is tevens rijk aan 
alfa-, bèta- en gamma-globuline, een sto�e 
dat ons immuunsysteem helpt versterken 
en tevens meewerkt om beschadigd weef-
sel te vervangen door nieuw weefsel. En wie 
wil dat nou niet? Je kunt de gepelde hennep-
zaadjes over de salade strooien of op het 
laatste moment toevoegen aan soepen of 
smoothies. Je kunt het als basis gebrui-
ken voor humus in plaats van of toegevoegd 
aan kikkererwten. Je kunt er gefilterd water 
aan toevoegen en er in de blender hennep-
zaadmelk van maken. Ook kun je de zaad-
jes toevoegen aan gekochte amandel- of 
havermelk door het even in de blender te 
mixen. Het is een prima basis voor een zelf-
gemaakte muesli (met granen zonder gluten 
uiteraard). Mijn natuurvoedingswinkel hee� 
hennepzaadjes sinds kort op het schap staan 
omdat ik er maar om bleef vragen. Dus dat 
kun jij ook doen. Je kunt ze ook bestellen bij 
een webwinkel die biologische superfoods 
verkoopt. Gepeld hennepzaad is klaar om te 
gebruiken. Ongepeld hennepzaad zul je eerst 
moeten weken. Tot slot: superfoods gebrui-
ken als aanvulling op junkfood of voeding die 
gemaakt is in een fabriek hee� niet zoveel 
zin. Dat is zonde van je geld. Eérst gezonde 
voeding, dan pas superfoods!

(bron: energieke vrouwen academie, 
Marjolein Dubbers)

Marjolein Dubbers 
Oprichtster Energieke 
Vrouwen Academie
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl

over de auteur

Nederlander vaak te moe om gezonder te leven

BEWEGEN

Voor veel mensen blij� het een lastige 
strijd om een gezond leven gedurende 
een langere periode vol te houden. Opval-
lend zijn daarbij de tegenstrijdigheden die 
Nederlanders als barrières ervaren. Zo voelt 
één op de vijf zich niet fit genoeg om te 
sporten en voelt dertig procent zich te moe 
om te ontspannen. Een gezond leven gee� 
energie, maar als je de energie niet hebt 
om je doelen te behalen wordt het moei-
lijk. Nederlanders geven zichzelf een 7,2 als 
het gaat om hun eigen gezondheid in het 
algemeen. Kijken we echter naar speci-
fieke aspecten, dan zien we een ander 
beeld. Zo gee� 22 procent zich een onvol-
doende voor voldoende beweging en 15 
procent voor voldoende nachtrust. Opval-
lend is dat vrouwen onder de 50 jaar zich-
zelf op vrijwel alle vlakken lagere rapport-
cijfers geven. Het volhouden van gezonde 
leefgewoonten wordt voor zowel mannen 
als vrouwen ervaren als heel moeilijk. Uit 
de cijfers blijkt vooral dat vrouwen dit lastig 
vinden. Zo vindt 45 procent van de vrou-
wen het lastig voldoende beweging vol te 
houden ten opzichte van 31 procent van de 
mannen. Bij slaap is er een verschil van 28 
procent versus 18 procent bij de mannen. 
Tijdgebrek door werk, maar ook huishou-
delijke taken en sociale activiteiten zijn 
barrières voor veel Nederlanders om hun 
gezonde doelen te behalen, terwijl ook op 
het werk of thuis juist met kleine verande-
ringen aan een gezonde leefstijl gewerkt 
kan worden. Hidde van der Ploeg, onder-
zoeker en gezondheidswetenschapper bij 

Amsterdam UMC, legt uit: ,,De sleutel voor 
het langdurig volhouden van een gezon-
dere levensstijl zit vaak in het stellen van 
reële doelen die in kleine stappen te beha-
len zijn. Dus ook als je bijvoorbeeld geen 
zin hebt, of te moe bent, kan één blokje om 
vaak al genoeg zijn om toch aan voldoende 
beweging te komen voor die dag. En dit 
gee� energie en een positief gevoel. Het is 
ook verstandig om activiteiten te zoeken 
die functioneel en/of leuk zijn, dat zorgt dat 
ze makkelijk in je dagelijks leven te inte-
greren zijn. Voorbeeld van iets functioneels 
is naar de bakker lopen of fietsen in plaats 
van met de auto gaan. En wat mensen leuk 
vinden, is natuurlijk sterk persoonsa¯an-
kelijk, maar wel de beste drijfveer voor 
succes.” Jan-Willem Evers, Commerci-
eel Directeur bij Zilveren Kruis legt uit: ,,De 
drempel om te werken aan je gezondheid is 
vaak te hoog. Door kleine stapjes te nemen 
kan iemand langdurig werken aan een 
gezondere levensstijl. Daarom ontwikkelde 
Zilveren Kruis de app Actify, die gebruikers 
helpt om met kleine stapjes hun gezond-
heidsdoelen te behalen. De app wijst de 
gebruiker op kleinere, laagdrempelige en 
minder voor de hand liggende uitdagingen. 
Denk hierbij aan overleggen tijdens een 
wandeling of de trap nemen in plaats van 
de li�. Maar ook tips om voldoende water 
te drinken of manieren om te ontspannen. 
Uit 81 procent van de bestaande gebruikers 
van de app weten we dat de focus op kleine 
stapjes een positieve bijdrage levert aan 
hun algemene gezondheidsgevoel.”

Voldoende bewegen en regelmatig relaxen zijn essentieel om 
gezond te leven. We weten het bijna allemaal (92%) wel, maar bijna 
de hel� (45%) van de Nederlanders doet geen pogingen om hierin 
verbetering aan te brengen. Vermoeidheid, stress en tijdgebrek zijn de 
voornaamste redenen om gezonde doelen als voldoende beweging en 
ontspanning niet te behalen. Dit blijkt uit een onderzoek van Kantar 
Public, in opdracht van Zilveren Kruis.

Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters 
20% extra demping voor sporters!  

Nieuwe schoenen, net wat intensiever getraind of 
de verkeerde sokken – wat de oorzaak ook is, 25% 
van de mensen krijgt last van blaren. Sporters bij 
het hardlopen en dan vooral op de hiel. Daarom 
introduceert Compeed Blarenpleister Sport Hiel, 
speciaal ontwikkeld voor momenten waarop de 
voeten intensief gebruikt worden. Wrijving en druk 
bij de hiel zijn vaak de boosdoeners en dat is 
precies waar de ergonomisch gevormde pleister 
zorgt voor directe verlichting en de speciale 
structuur voor 20% extra demping.

De blaarpleister zit als een tweede huid en helpt 
zelfs bij de actiefste sessie tegen pijn, wrijving en 
ontstekingen. De actieve gel hydrocolloïde zorgt 
dat de wond sneller herstelt, terwijl jij door sport.

En… Lijf & gezondheid mag 5 setjes weggeven.
www.compeed.nl. 

Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters Blaren? Met de nieuwe Compeed pleisters 
HAPPY FEET

Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin en vul hier je gegevens in.
Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin en vul hier je gegevens in.

In dit 160 pagina’s tellende boek vind je 
17 natuurroutes die langs het blauwe 
goud van Nederland gaan. Rivieren, be-
ken, kanalen en slootjes geven Nederland 
vorm. Langs de randen van de water-
wegen kun je heerlijk wandelen. Trek je 
wandelschoenen aan en struin mee langs 
het mooiste water van Nederland. Trek 
je laarzen aan voor een ruige tocht bij 
de Kwade Hoek of struin langs Veluwse 
bosbeekjes én de IJssel in één wande-
ling. Naast een wandelgids is DE MOOI-
STE WANDELINGEN LANGS WATER óók 
een veldgids. Leer al lopend watervogels 
herkennen of duik in de wereld van de 
waterplanten. Mail en win dit boek....

Ga naar www.lijfengezondheid.nl/mailenwin en vul hier je gegevens in.

In dit 160 pagina’s tellende boek vind je 
17 natuurroutes die langs het blauwe 
goud van Nederland gaan. Rivieren, be-
ken, kanalen en slootjes geven Nederland 
vorm. Langs de randen van de water-
wegen kun je heerlijk wandelen. Trek je 
wandelschoenen aan en struin mee langs 

je laarzen aan voor een ruige tocht bij 

DE MOOISTE WANDELINGEN 
LANGS WATER
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Kinderboekenweek OBS Samen Een
Gezellig en bedrijvig op 
kinderboekenmarkt
Aalsmeer - De boekenmarkt op 
OBS Samen Een is één van de 
vaste activiteiten van deze basis-
school tijdens de kinderboeken-
week. De leerlingen kunnen de 
boeken, die zij thuis al uitgelezen 
hebben, verkopen aan andere 
leerlingen voor een klein bedrag. 
Uit ervaring blijkt dat kinderen, 

die boeken verkopen, voor het 
verdiende bedrag al weer nieuwe 
boeken vinden bij medeleerlin-
gen. Ook de kinderen die zelf niet 
verkopen konden gewoon kijken 
of er iets voor hen bij was. Het 
was een gezellige bedrijvigheid 
op de markt die werd gehouden 
in de school op 9 oktober.

Voor kinderen en jeugd 4 t/m 12 jaar
Herfstvakantie: Sport en spel 
in sporthallen en zwembad
Aalsmeer -  Lekker sportief be-
zig zijn in de herfstvakantie? Dat 
kan! In de sporthallen en in het 
zwembad  worden diverse acti-
viteiten georganiseerd voor kin-
deren. In Zwembad De Waterle-
lie is er van 19 tot en met 27 ok-
tober dagelijks vrijzwemmen met 
leuke activiteiten. Het speciale ta-
rief voor vrijzwemmen is: voor 1 
tot en met 3 jaar 2 euro, voor 4 tot 
en met 15-jarigen 4 euro (niet in 
het weekend) en voor 16 jaar en 
ouder 5 euro.

Zeemeerminzwemmen
Wil je ook leren zwemmen als 
een zeemeermin? Maak dan ken-
nis met deze nieuwe les in De Wa-
terlelie. Op maandag en dinsdag 
van 09.45 tot 10.30 uur (met aan-
sluitend vrijzwemmen) en don-
derdag van 14.30 tot 15.15 uur 
(met voorafgaand vrijzwem-
men). De introductieles met vrij-
zwemmen kost 10 euro. Reser-
veer je plek via de receptie van 
het zwembad. In november gaat 
een achtweekse cursus Zeemeer-
minzwemmen van start. 

Sport- en spelinstuif
Maandag 21 oktober is er een 
sport- en spelinstuif in De Proos-
dijhal. Alle kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar zijn welkom om te ko-
men springen, klimmen en klau-
teren. De instuif is van 9.30 tot 
12.00 uur, entree is 4 euro (bege-
leiders gratis). De horeca is open 
voor koffie, thee, fris en natuur-
lijk wat lekkers. De andere sport- 
en spelinstuif vindt plaats op 
woensdag 23 oktober in Sport-
centrum De Waterlelie. Deze in-
stuif is voor kinderen vanaf 2 tot 
en met 12 jaar. De instuif is van 
9.30 tot 12.00 uur, van 09.30 tot 

10.15 uur is er ook een peuterpro-
gramma. Entree is 4 euro (bege-
leiders gratis) en de horeca is ui-
teraard open. 

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie 
kunnen kinderen op woensdag 
23 oktober meedoen aan des-
Sport- en spelinstuif en vrijzwem-
men voor slechts 6 euro. In de 
herfstvakantie zijn er enkele aan-
passingen in het rooster van het 
zwembad. Kijk voor meer infor-
matie over de activiteiten en de 
actuele openingstijden op www.
dewaterlelieaalsmeer.nl.

Discozwemmen
Noteer alvast in de agenda: za-
terdag 2 november Discozwem-
men met als thema Halloween. 
De disco is van 19.00 tot 21.00 
uur. Kaartjes kosten 7 euro en zijn 
te koop bij de receptie van het 
zwembad. Kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar met zwemdiploma A 
en B zijn van harte welkom. Ou-
ders mogen natuurlijk ook mee 
als zij een kaartje kopen. Bij de 
horeca is vanaf 18.00 uur een spe-
ciaal menu verkrijgbaar. Reserve-
ren is wel nodig: partijtjes@hore-
cadewaterlelie.nl of 06-23529286.

Kinderboekenweek op de Zuidooster
Wethouder Alink reikt 
voorlees-oorkondes uit
Aalsmeer - Op uitnodiging van 
de groepen 7 en 8 van openba-
re basisschool de Zuidooster reik-
te wethouder Wilma Alink op vrij-
dag 11 oktober oorkondes uit aan 
de winnaars van de voorleeswed-
strijd. In het kader van de Kinder-
boekenweek lazen de kinderen 
voor uit hun favoriete boek.
Eerder deze week hadden de 
groepen al voorrondes gehou-
den voor de voorleeswedstrijd. 
De twee of drie beste kinderen 
van iedere klas namen het vrijdag 
in een voorleesbattle tegen el-
kaar op. Een jury van klasgenoten 
mocht de winnaar bepalen.
“De kinderen vonden het natuur-
lijk ontzettend spannend, maar 
wat deden ze het goed! Ik vind 
het alleen al echt heel knap dat ze 
durven voor te lezen voor de klas. 
En ze doen het zo leuk! Met geba-
ren, stemmetjes en intonatie, wat 

een prestatie. Voor mij zijn het al-
lemaal winnaars”, aldus wethou-
der Alink. 
De kinderen lazen voor uit onder 
andere Harry Potter, Het dagboek 
van een muts, Mees Kees en Het 
leven van een loser. Maar ook Sil-
vester en het knorrende cadeau 
en Rotschool – De ergste jaren 
van mijn leven kwamen voorbij. 
Wethouder Alink: “Ik wil nu al die 
boeken ook zelf gaan lezen, want 
van voorlezen krijg je zin om te 
lezen.”

Maud, Annelot, Lotje, Jesse, Phi
Maud uit 7a, Annelot uit 7b, Lot-
je uit 8a en Jesse uit 8c werden 
uiteindelijk de winnaars van hun 
klas en zij kregen een mooie oor-
konde uit handen van de wet-
houder. In 8b was winnaar Phi al 
eerder gekozen, maar die was he-
laas ziek. 

Zaterdag huis-aan-huis verkoop
o t g o omt a gs 

met plantenbakken
Aalsmeer - Het is een traditie: 
de jaarlijkse plantenbakkenac-
tie van scoutingvereniging Tiflo 
uit Aalsmeer. Aanstaande zater-
dag 19 oktober gaan alle leden 
van de groep langs de deur met 
een plantenbak met een moder-
ne uitstraling. Ook dit jaar speelt 
Tiflo in op de wensen van deze 
tijd, dus nog meer reden om een 
plantenbakje te kopen. 
De plantjes worden door de ou-
dere leden en leiding van de Tiflo 
zelf opgepot. De verkoop wordt 
gedaan door alle leden met be-
hulp van een aantal ouders. Za-
terdag 19 oktober begint om 9.30 
uur op verschillende punten in 
Aalsmeer en Kudelstaart de ver-
koop. De prijs van het plantenbak-
je is dit jaar 4 euro. De opbrengst 
van de verkoop is bestemd voor 
de aanschaf van nieuw spelmate-
riaal en ten behoeve van activitei-
ten van de Tiflo.

Kramen op pleinen
Niet in de gelegenheid om thuis 
te blijven? Tiflo gaat ook kramen 
inrichten op het Praamplein en 
Poldermeesterplein in Aalsmeer 
en bij het winkelcentrum in Ku-
delstaart. Interesse in scouting? 
Kijk dan op www.tiflo.nl.

Lars en Lieke en andere Tiflo-leden 
gaan plantenbakken verkopen.

“Ik wil ook metselman worden”
Techniek Driedaagse ook 
voor leerlingen Aalsmeer
Aalsmeer - Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van basisscholen 
en brugklassers van de middel-
bare scholen uit Aalsmeer zijn op 
5, 6 en 7 november uitgenodigd 
op de Techniek Driedaagse in 
Mijdrecht. Meer dan 3.500 leerlin-
gen uit de regio volgen hier tech-
nische workshops onder leiding 
van ondernemers, werknemers 
en tientallen vrijwilligers. Zo er-
varen zij hoe leuk en dynamisch 
technische beroepen zijn. 

Graven en monteren
Programmeren, graven en mon-
teren; het zijn voorbeelden van 
workshops die de leerlingen vol-
gen tijdens de Techniek Drie-
daagse. Bij de branchegroep 
Bouw metselden Ruben, Char-
lie en Julius vorig jaar een muur-
tje. “O, dit is leuk’’, riep Charlie blij. 
“Ik wil ook metselman worden!’’ 
Om deze enthousiaste uitspraak 
moest de betrokken vrijwilliger 
hard lachen. “Dan moet je nog 
wel wat leren’’, reageerde hij op-
bouwend. “Doe er eerst maar wat 
meer specie tussen, dan blijven je 
stenen goed zitten. Het moet na-
tuurlijk wel een stevig muurtje 
worden.’’ 

Vakmensen van de toekomst
Plezier maken staat bij de Tech-
niek Driedaagse centraal. “Ons 
doel is om leerlingen te laten er-
varen hoe leuk en veelzijdig de 
techniek is’’, vertelt projectleider 
Karin Wateler. “Leerlingen van nu 
zijn de vakmensen van de toe-
komst. Als we hen hier enthou-
siast maken, stimuleren we hen 
voor het kiezen voor een oplei-
ding en baan in de technische 
sector.’’ 

Techniekwedstrijd 
Als opmars naar de Techniek Drie-
daagse heeft TechNet Amstel & 
Venen een techniekwedstrijd uit-
geschreven voor de groepen 7 en 
8 en leerlingen uit de brugklas. 
Ook daar doen de leerlingen uit 
Aalsmeer aan mee. De opdracht 
luidt; ‘Bouw een zelf bewegend 
vervoermiddel’. Deze bouwwer-
ken worden na de herfstvakantie 
beoordeeld door een vakkundi-
ge jury. Dit jaar staat de technisch 
aandrijving van het voertuig cen-
traal in de beoordeling. Nieuws-
gierig naar de bouwwerken? Ze 
worden gepresenteerd tijdens 
de Open Avond van de Techniek 
Driedaagse op donderdag 7 no-
vember. Belangstellenden zijn 
van harte welkom. De Techniek 
Driedaagse wordt gehouden in 
de loods van FN Kempen aan de 
Oosterlandweg 45 in Mijdrecht.

Technische bedrijven
Goed opgeleid technisch perso-
neel is nu al schaars en die be-
hoefte wordt in de toekomst al-
leen maar groter. Daarom laat 
Stichting TechNet Amstel & Ve-
nen jongeren in Aalsmeer, Uit-
hoorn, De Ronde Venen en 
Nieuwkoop zien én ervaren hoe 
boeiend techniek is en dat het 
goede kansen biedt op aantrek-
kelijke banen. 
Bovendien brengt zij bedrijven 
in contact met hun medewerkers 
van de toekomst. De Stieva Me-
taal groep, Bosman Van Zaal en 
meer dan honderd andere tech-
nische bedrijven, scholen en ge-
meenten uit de regio doen al 
mee. Doet uw bedrijf ook mee? 
Kijk voor meer informatie op 
www.technetamstelenvenen.nl 

Voor jeugd 6 tot 12 jaar op 22 oktober
Mad Science in bieb in 
de herfstvakantie
Aalsmeer - In de herfstvakan-
tie kunnen kinderen weer op 
een speelse manier kennisma-
ken met de wetenschap. De pro-
fessoren van Mad Science komen 
op 22 oktober naar Bibliotheek 
Aalsmeer en op 25 oktober naar 
Bibliotheek Uithoorn  voor weer 
twee spectaculaire workshops.
Mad Science is gespecialiseerd 
in het geven van wetenschaps-
workshops voor kinderen van 
6 tot 12 jaar. Op dinsdag 22 ok-
tober om 11.00 uur toveren ze 
de Bibliotheek in de Marktstraat 
in Aalsmeer om tot laboratori-
um voor de workshop ‘Super-
snelle scheikunde’. Kinderen kun-
nen zich hier laten verwonderen 

door verschillende chemische re-
acties en leren hoe ze deze op 
een veilige manier tot stand kun-
nen brengen. Op vrijdag 25 ok-
tober om 10.00 uur gaan de pro-
fessoren van Mad Science langs 
bij Bibliotheek Uithoorn. Tijdens 
de workshop ‘Labwerk’ gaan de 
deelnemers aan de slag met een 
set lab instrumenten en leren ze 
verschillende schenktechnieken 
voor het verplaatsen van vloei-
stoffen. Daarbij ervaren ze hoe 
draaikolken van pas komen in 
het lab. Deelnemen aan één van 
de workshops kost 6 euro voor le-
den en 12 euro voor niet-leden 
en inschrijven kan via de website 
www.debibliotheekamstelland.nl

‘Kusjeskrokodil’ voor 2 t/m 6-jarigen
Voorleesvoorstelling in 
de bibliotheek

theek. Dit keer de Kusjeskrokodil. 
Speciaal voor kinderen in de leef-
tijd van 2 tot 6 jaar en hun ouders.
Kom gezellig luisteren naar dit 
muzikale verhaal over Tim en de 
Kusjeskrokodil. Tim probeert in 
slaap te vallen maar hij hoort al-
lerlei geluiden in zijn kamer. Wat 
zijn dat voor geluiden? Het lijkt 
wel een dierentuin in de slaapka-
mer van Tim. Hij krijgt bezoek van 
het verhaaltjesvarken, de toedek-
tijger en de knuffelbuffel. Slapen 
zit er zo voorlopig niet in maar 
het is wel heel erg gezellig. Tim 
zijn ogen vallen langzaam dicht 
en als de kusjeskrokodil langs ge-
weest is, valt Tim heerlijk in slaap.
De voorstelling voor kinderen 
van 2 tot en met 6 jaar is gratis 
te bezoeken. De voorstelling is te 
zien op woensdag 23 oktober in 
de bibliotheek in de Marktstraat 
in Aalsmeer van 15.30 tot 16.00 

uur en op donderdag 24 oktober 
in de bibliotheek Uithoorn van 
11.15 tot 11.45 uur. 
Kijk voor meer informatie over 
deze voorleesvoorstelling op: 
www.debibliotheekamstelland.nl 

Meiden voetballen in de hoofdklasse!
Sponsor voor FCA talenten
Aalsmeer - De meiden van de 
JO11-3M van FC Aalsmeer spelen 
vanaf begin van dit seizoen met 
de naam van Hulleman brood en 
banket op hun rug. Op woens-
dagavond 9 oktober was het 
tijd om kennis te maken met el-
kaar. Marco Hulleman kwam kij-
ken naar de meiden die een in-
haalwedstrijd speelden waarna 

de taart (hoe kan het ook anders) 
kon worden aangesneden. Hier-
na was het tijd voor de foto’s en 
de handen werden geschut voor 
kennismaking tussen Marco en 
de meiden/staf. De meiden spe-
len dit seizoen in de hoofdklasse 
in de jongens competitie. Het ta-
lententeam is blij met de sponso-
ring van Hulleman. 

Aalsmeer - Op 23 en 24 okto-
ber kan er weer lekker wegge-

droomd worden op een muzikale 
voorleesvoorstelling in de biblio-
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Taekwondo-toppers te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
19 oktober is het weer tijd voor 
DownTown Radio. Presentatoren 
Dennis Wijnhout en Rinus van It-
terzon krijgen een aantal Tae-
kwondo-toppers en begeleiders 
op bezoek van Stichting Special 
Needs Nederland. Zij mochten 
Nederland vertegenwoordigen 
in Nieuw Zeeland tijdens de WK 
Taekwondo en schreven geschie-
denis. Een aantal werd wereld-
kampioen en ze namen bij elkaar 
maar liefst 27 medailles mee naar 
huis. Over dit grote avontuur, de 
voorbereidingen en reis, de wed-
strijden, de spanning, de lol met 
elkaar, de media-aandacht en 
nog veel meer worden deze kan-
jers zaterdag tussen twee en drie 
uur geïnterviewd. 

‘Echt Esther’
Esther Sparnaaij spreekt donder-
dagavond met Ingrid Stoop, die 
haar de matrix methode live gaat 
demonsteren. Dit is een manier 
om je hoofd leeg te maken en op 
te ruimen. Dit gaat zij demonstre-
ren op radiocollega Marion Geis-
ler en fotografe Martine Boesveld 
tijdens ‘Echt Esther’ vanaf 18.00 
uur.

Slijter in ‘Door de Mangel’
Al meer dan zes jaar hoort u 
wekelijks het verhaal van een 
Aalsmeerder of Kudelstaarter 
in ‘Door de Mangel’. Afgelopen 
maandag kroop Sandra van Tol, 
net terug van Sumatra, achter 
de microfoon. Zij noemde zich-

zelf kritisch fel en empathisch. 
Ondanks haar opleiding tot ves-
tigingsmanager, is zij toch DUO-
plant, het bedrijf van haar ou-
ders, terechtgekomen. “Het ma-
ken van speciaal bloemwerk, vind 
ik het leukst om te doen”, ver-
telde Van Tol. Ook Sandra heeft 
weer een nieuwe schakel aan de 
ketting geregen. Zij heeft Vincent 
van Lammeren gevraagd komen-
de maandag als 269e gast aan te 
schuiven. De Kudelstaarter kent 
menigeen van de Gall en Gall in 
Kudelstaart. Sandra wil van hem 
weten wat zijn favoriete drankje 
is. Het antwoord op deze vraag 
en nog veel meer is maandag 21 
oktober vanaf 19.00 uur te horen 
op Radio Aalsmeer. Als luisteraar 
een vraag voor Vincent? Mail de-
ze dan naar: info@radioaalsmeer.
nl of bel tijdens de uitzending 
naar de studio: 0297-325858.

Radio Aalsmeer Televisie!
Een leuke mix van lokaal nieuws, 
een uitgebreide agenda, het 
weerbericht, live beelden van-
af de Poel, (nostalgische) foto’s, 
het komt allemaal voorbij op Ra-
dio Aalsmeer Televisie. Te bekij-
ken via kanaal 12 van Caiway, ka-
naal 1389 van KPN/XS4ALL/Tel-
fort of radioaalsmeer.nl/tv. Radio 
Aalsmeer is de lokale omroep-
van Aalsmeer en omgeving en is 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, di-
gitaal radiokanaal 868 (Caiway) 
en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. 

Vragen over geluid, licht en parkeren
Parkeeronderzoek rond 
sportpark in Sportlaan
Aalsmeer - Het had een lange 
aanloop, maar de renovatie van 
de atletiekbaan is een feit. De of-
ficiële opening heeft plaatsge-
vonden en er wordt weer volop 
getraind. Het vernieuwen van de 
atletiekbaan is het begin van de 
op handen zijnde veranderingen 
in de Sportlaan. De Atletiek Ver-
eniging gaat nog een nieuw club-
gebouw bouwen en een voorzie-
ning voor kleedruimtes. De ver-
gunning is aangevraagd en ligt 
ter inzage. Op dit moment is nog 
niet goed aan te geven op welk 
moment met de bouw gestart 
kan worden.
Voor de Tennisvereniging is het 
dus nog even wachten voordat 
de eerste spade de grond in kan 
voor de realisatie van twee ten-
nisbanen. Eerst moet de oude 
bebouwing van de atletiek weg. 
Plannen worden er wel al vol-

op gemaakt. Om ruimte voor de 
nieuwe tennisbanen te creëren 
dient een aantal parkeerplaat-
sen te vervallen. Bij een deel van 
de omwonenden van het sport-
park leven vragen over de komst 
van de nieuwe tennisbanen. De 
vragen gaan over geluid en licht, 
maar vooral over parkeren in de 
nieuwe situatie. De parkeerdruk 
in de Sportlaan is behoorlijk hoog 
en omwonenden zijn bang dat 
(nog) meer geparkeerd gaat wor-
den in hun straat door bezoekers 
aan de atletiek- of de tennisbaan.
Begin deze maand is daarom een 
parkeer-onderzoek opgestart. Dit 
om duidelijkheid te krijgen over 
de huidige parkeersituatie en 
de toekomstige parkeerbehoef-
te. Een definitief ontwerp voor 
de tennisbanen en de nieuwe in-
deling van het (parkeer)terrein 
wordt in maart 2020 verwacht.

Eerste deelproject herinrichting VVA
Skaten en Freerunnen in 
Hornmeer komt eraan!
Aalsmeer - Nog een paar maan-
den en dan kan het: skaten en 
freerunnen op het voormalig VVA-
terrein aan de Dreef. De werk-
zaamheden voor de baan zijn in-
middels gestart en de opening 
is begin volgend jaar gepland. 
Dit eerste deelproject is onder-
deel van de gehele herinrichting 
van het voormalige VVA-terrein. 
De komende jaren zal het voet-
balterrein een ware metamorfo-
se ondergaan door de aanleg van 
groen, water, fiets- en voetpaden 
en diverse speel- en recreatieve 
voorzieningen.

Complete workout
Dit deelproject biedt een uitge-
breide mogelijkheid tot buiten-
sporten. De trainingsfuncties op 
het terrein variëren van spring-, 
klim en rentoestellen tot buik-
spierapparaten, waarmee het ter-
rein als het af is de mogelijkheid 
biedt voor een complete work-
out voor jong en oud. “Bewegen 
in de openbare ruimte, op een 
plek die er ook nog eens fraai uit 
ziet”, zegt wethouder Robbert-Jan 
van Duijn. “Als wethouder ruimte-
lijke ordening en sport kun je niet 
veel beter wensen.” 

Subsidie SLS
De Stichting Leefomgeving Schip-
hol ondersteunt de gemeente fi-
nancieel door het verstrekken van 

subsidie. Zo maakt de SLS het mo-
gelijk om vele extra voorzienin-
gen voor sport, ontmoeting, en 
recreatie te realiseren in dit ge-
val de skate- en freerun toestel-
len. De toestellen worden gele-
verd door IJslander B.V. en Van 
Raaijen Infrastructuur voert de 
werkzaamheden uit.  Als de speel- 
en sportvoorzieningen begin vol-
gend jaar in gebruik worden ge-
nomen komt er een feestelijk mo-
ment. Alle betrokkenen bij de tot-
standkoming van de herinrich-
ting van het VVA-terrein en dus 
ook de realisatie van de skate- en 
freerun voorziening zullen daar-
voor worden uitgenodigd. 

Sporten, leren en recreëren
Het Hornmeerpark en omgeving 
wordt met de komst van basis-
school IKC Triade, de aanleg van 
fiets- en wandelpaden en water-
partijen, de bouw van woningen 
aan de Zwarteweg en de speel- 
en sportvoorzieningen klaarge-
stoomd voor de toekomst. Een 
omgeving waar wonen, sporten, 
leren en recreëren wordt gecom-
bineerd en waar zoveel moge-
lijk wordt gewerkt met duurza-
me materialen. Daarbij is met de 
Energy Hub tussen het datacen-
trum, Fertiplant, de school en het 
zwembad een unieke vorm van 
gebruik van restwarmte gereali-
seerd. 

Van links naar rechts: Mark van Raaijen (Van Raaijen Infra), Roderik 
Klaassen (projectleider gemeente), Robbert-Jan van Duijn (wethouder), 
Leslie Bos (Van Raaijen Infra), Kelly Wijnbergen (IJslander B.V.) en Paul 
Geurts (projectmanager gemeente).

Martine Willemstein, sportformateur
Eerste sportakkoord 
Aalsmeer in de maak
Aalsmeer - Het eerste sportak-
koord van Aalsmeer komt eraan. 
Sportwethouder Robbert-Jan 
van Duijn gaat aan de slag sa-

men met sportclubs, maatschap-
pelijke partners en verenigingen 
in Aalsmeer om de ambities van 
het Nationaal Sportakkoord ver-

Wedstrijdzeilen jeugd
Eerste prijzen voor Dirk, 
Lisa, Ewout en Ster
Aalsmeer - Voor het eerst werd 
in Aalsmeer het jaarlijkse Com-
bi-weekend voor jeugdige zeilers 
in het najaar verzeild. Het grote 
aantal deelnemende verengin-
gen maakte deze toerbeurt no-
dig. Na het eigenlijke zeilseizoen 
komen daar wat minder deelne-
mers dan gebruikelijk op af, maar 
dat was voor de organisatie niet 
eens zo erg. Die was ook voor 
het eerst vanaf de haven van de 
W.V. Nieuwe Meer bij de Kolen-
haven aan de Kleine Poel. Daar 
was een keurige mobiele vlonder 
neergelegd, waardoor de deelne-
mers hun bootje direct in het wa-
ter konden laten en het bekende 
W.V. Nieuwe Meer-pontje daar-
toe niet nodig was. Wel zo han-
dig! Organisatie en jeugd troffen 
het nog met het najaarsweer. Al-
hoewel er overwegend wat mie-
zerige bewolking overdreef, was 
het vooral op zondag zacht weer 
met een rustige wind. Dat pakte 
goed uit, na de hevige wind nog 
op vrijdag, die na de prijsuitrei-
king weer fel terug kwam. De be-
ginners zeilden in de Optimisten-
Groen-klasse op de Kleine Poel, 
waar wedstrijdleider Geert Bak-
ker voor een keurige begelei-

dingsboot naar de boeien zorg-
de. Op de Grote Poel zette Hans 
Tijsma weer een aantal leuke ba-
nen uit. De activiteiten werden in 
de ledenzaal van de watersport-
vereniging onder meer opge-
luisterd door een zeer eigentijd-
se quiz met een aantal al of niet 
locale watersportvragen, die na-
tuurlijk via een app-je werden ge-
speeld.   
Bij de Optimisten-Groen won Dirk 
Louwrier met de 2964 zeer over-
tuigend met 7 eerste plaatsen en 
slechts 8 punten, voor Flijn Ver-
beek (2726) net 33 punten. Bij 
de gevorderden in de Optimis-
ten werd Lisa Brandt nipt win-
naar met 11 punten, evenveel als 
Sebastiaan van Ofwegen, maar 
de laatste gewonnen wedstrijd 
door Lisa gaf de doorslag. Bij de 
Laser 4.7 won Ewout Knegtel en 
bij de RSFeva Ster van Scherpen-
zeel. Eigenlijk waren alle deelne-
mers met hun lachende gezich-
ten zo nog op het water hun ei-
gen winnaar en kon met dank 
aan de organisatie andermaal 
worden teruggezien op een mooi 
en geslaagd jeugdevenement in 
Aalsmeer.
Theo van Mierlo

Feestelijk onthaal door college B&W
Huldiging Special Needs 
Taekwondo team
Aalsmeer - Het Special Needs 
Taekwondo team dat op het WK 
in Nieuw Zeeland zeer succesvol 
was, krijgt een huldiging in De 
Oude Veiling. Op woensdag 23 
oktober wordt het team onder 
leiding van David Chung en ove-
rige begeleiders feestelijk ont-
haald door het college van bur-
gemeester en wethouders. De 
gemeente Aalsmeer is één van de 
sponsors van het grote avontuur 
voor de deelnemers. 
Het team vergaarde op het WK 
Special Needs Taekwondo in 
Nieuw Zeeland maar liefst 27 me-
dailles. Voorafgaand aan de ver-
re reis hadden zorgwethouder 
Wilma Alink en sportwethouder 
Robbert-Jan van Duijn het team 
veel succes gewenst. “Voor ons 
waren het al winnaars toen ze 
vertrokken naar het WK”, conclu-

deren zij nu. “Met zo’n groot aan-
tal medailles op zak verdienen ze 
een gepaste ontvangst.” Het be-
lang van sporten voor mensen 
met een beperking kan de zorg-
wethouder niet voldoende bena-
drukken. “De gemeente wil graag 
zoveel mogelijk deze vormen van 
meedoen in de samenleving be-
vorderen en ondersteunen”, aldus 
Alink. De wethouder sport onder-
schrijft het betoog van zijn mede-
bestuurder. “Het hele team is op 
deze manier winnaar”, zegt Van 
Duijn. “We zijn blij dat we als ge-
meente mede mogelijk hebben 
gemaakt dat ze op dit WK aan-
wezig konden zijn”. De feestelijke 
huldiging in De Oude Veiling aan 
de Marktstraat 19 begint woens-
dag 23 oktober om 16.30 uur en 
duurt tot 17.30 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

der uit te werken. Het hoofddoel 
is om zoveel mogelijk mensen 
met plezier te laten sporten en 
bewegen. Het Nationaal Sportak-
koord, met de titel ‘Sport verenigt 
Nederland’, werd in de zomer van 
2018 door sportminister Bruno 
Bruins gesloten met de sportwe-
reld en maatschappelijk betrok-
ken partners. Het op te stellen lo-
kale sportakkoord van Aalsmeer 
sluit daarop aan met onderwer-
pen als inclusief en veilig sporten 
en bewegen, duurzame sportin-
frastructuur en vitale sportver-
enigingen. Om deze doelen te 
bereiken is de eerste Aalsmeer-
se sportformateur benoemd. Het 
gaat om Martine Willemstein. 

“Kracht en kennis bundelen”
“Het sportakkoord en de komst 
van de sportformateur zijn goe-
de stappen vooruit”, zegt wet-
houder Robbert-Jan van Duijn. 
“Clubs en verenigingen kunnen 
zo hun kracht en kennis bunde-
len om samen mooie maatschap-
pelijke doelen te bereiken.” Daar-
mee voldoet het sportakkoord 
voor de gemeente ook aan één 
van de ambities om Aalsmeer so-
cialer te maken. 

Het lokale sportakkoord wordt 
geen beleidsstuk van de gemeen-
te, maar een set afspraken van 
verschillende organisaties en in-
stellingen, waarvan de gemeen-
te er één is. Als partners in het 
sportakkoord wordt gedacht aan: 
sportverenigingen, commerciële 
sportaanbieders, evenementen-
organisatoren, instellingen en or-
ganisaties uit onderwijs, welzijn 
en zorg, het bedrijfsleven en de 
gemeente.

Nieuwe initiatieven
De werkzaamheden van sportfor-
mateur Martine Willemstein wor-
den financieel mogelijk gemaakt 
door ondersteuning vanuit het 
Rijk. De 38-jarige Willemstein 
woont in Haarlem, heeft in het 
verleden al gewerkt in Aalsmeer 
en heeft jaren ervaring op het 
snijvlak van sport- en evenemen-
tenbeleid, sport en gezondheid 
en participatietrajecten. “Ik vind 
het prachtig om te zien waar ech-
te samenwerking toe kan leiden”, 
zegt Willemstein. “En met ech-
te samenwerking bedoel ik van-
uit een gemeenschappelijk doel 
zoeken naar mooie verbeterin-
gen en projecten.” De sportfor-
mateur opereert onafhankelijk en 
is niet in dienst van de gemeen-
te. In de komende maanden gaat 
zij rond de tafel zitten met aller-
lei Aalsmeerse organisaties en 
instellingen. Zij gaat daarbij op 
zoek naar nieuwe initiatieven en 
vormen van samenwerking die 
ertoe moeten leiden dat sport-
organisaties sterker worden, dat 
meer mensen in beweging ko-
men en dat de samenleving nog 
meer profijt heeft van de maat-
schappelijke kracht van de sport.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Tafeltennis ATC Bloemenlust
Team 1 en 2 succesvol in 
vijfde competitieronde
Aalsmeer - Het eerste team van 
ATC Bloemenlust had de schone 
taak om thuis tegen Holendrecht 
1 met gelijkspel of winst voor de 
dag te komen om dit team zo-
doende achter zich te houden. 
Met een 6-4 overwinning is dat 
gelukt. Het bijzondere van deze 
avond was dat alle spelers twee 
maal tot winst kwamen, maar 
dat Dirk Biesheuvel, Jan en Bart 
Spaargaren ieder van een ande-
re tegenstander verloren. Dus de 
drie tegenstanders wonnen elk 
één partij. Het duo Dirk en Bart le-
verde dit keer geen bijdrage aan 
deze overwinning. Halverwege 
deze herfstcompetitie staat team 
1 op de vierde plaats.
Het tweede team deed zeer goe-
de zaken in Haarlem. Frans Ra-
vesteijn, Johan Berk en Philip-
pe Monnier waren dat ook min 
of meer wel aan hun stand ver-
plicht tegen de hekkensluiter van 
de poule TSTZ Haarlem 8. Johan 
en Frans wonnen beiden rede-
lijk gemakkelijk hun drie enkel-
spelen. Ook Philippe leverde een 
mooie bijdrage. Z’n eerste wed-

strijd moest hij nog in vier span-
nende games gewonnen geven, 
maar in zijn twee andere partij-
en was hij zeker de overtuigen-
de winnaar. Bovendien bleek hij 
samen met Johan uitstekend te 
dubbelen. De eerste game was 
even wennen, maar daarna ste-
vende het duo op een afgeteken-
de overwinning af. Met zelfs één 
wedstrijd minder gespeeld staat 
dit team op een mooie derde 
plaats en lonkt zeker een moge-
lijke twede plaats.  
Het Duo team bestaande uit Jan 
Spaargaren en Johan Berk speel-
de ook in Haarlem tegen TSTZ 
Haarlem en moest genoegen ne-
men met een 4-1 nederlaag. Al-
leen Johan wist de openings-
partij op zijn naam te zetten. Jan 
kwam in zijn beide partijen net te 
kort en verloor twee keer in vier 
games. Het dubbel werd in drie 
games verloren. Op dit moment 
staat het Duo team op een der-
de plaats, maar dat geeft een zeer 
vertekend beeld gezien het ver-
schil in aantal gespeelde wed-
strijden.

Zaalvoetbalcompetitie
Spannende duels bij ZABO
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd de ZABO zaalvoetbal com-
petitie voortgezet met de twee-
de speelronde van het nieuwe 
seizoen. Van de vier competitie 
wedstrijden in hal 2 van sport-
hal de Bloemhof kenden er drie 
een bijzonder spannend verloop. 
Zaterdagavond 12 oktober ging 
de openingswedstrijd tussen de 
teams van Joga Bonito en Woei. 
Het publiek kreeg veel doelpun-
ten voorgeschoteld, twaalf in to-
taal. Einduitslag 11-1 in het voor-
deel van Joga Bonito en deze 
ploeg is nu met zes punten uit 
twee duels de huidige koploper 
van de ZABO competitie. Vervol-
gens verscheen Polonia Aalsmeer 
aan de aftrap. De kampioen van 
vorig seizoen had International 
Smokers Team als tegenstander. 
Polonia Aalsmeer kwam in de be-
ginfase nog wel op voorsprong, 
maar moest uiteindelijk genoe-
gen nemen met een kleine neder-
laag. Uitslag 3-5. Om half negen 
in de avond begon de wedstrijd 
tussen Amsec Piller en Street 
Football Team. De ploegen ble-
ken gelijkwaardig. Street Football 
Team leidde in de eerste helft met 
0-2. Na een goal van Amsec Pil-
ler scoorde Street Football Team 
vijf seconden voor de wissel de 
derde treffer: ruststand 1-3. Am-
sec Piller had in de tweede helft 
het antwoord direct klaar. Mid-
dels twee snelle doelpunten op rij 
werd de stand gelijk getrokken. In 
het laatste kwartier gingen beide 
teams voor de overwinning, maar 
gescoord werd er niet meer. De 
zaalvoetbalpartij ging hierdoor 

de boeken in met een 3-3 gelijk-
spel. De slotwedstrijd van speel-
ronde 2 was de ontmoeting tus-
sen Green Fingers Uitzendbu-
reau en Football Fanatics. Gezien 
het spelersmateriaal en het wed-
strijdtempo kunnen beide ploe-
gen als titelkandidaat bestem-
peld worden. Green Fingers Uit-
zendbureau scoorde vroeg in de 
partij en ging de rust in met 1-0 
voorsprong. Halverwege de twee-
de helft viel de gelijkmaker, een 
hard schot bleek onhoudbaar 
voor de keeper: 1-1. Hierna werd 
het even rommelig en de scheids-
rechter was genoodzaakt een ge-
le kaart te trekken. Merkwaardig 
genoeg maakte Football Fanatics 
met een man minder hun tweede 
doelpunt: 1-2. Vier minuten voor 
het eindsignaal viel de gelijkma-
ker: 2-2. Green Fingers Uitzend-
bureau zette in de slotfase enor-
me druk, creëerde kansen en leek 
de wedstrijd te gaan winnen. De 
laatste goal viel echter aan de an-
dere kant. Tien seconden voor tijd 
scoorde Football Fanatics de be-
vrijdende treffer en zegevierde 
tenslotte met een nipte 2-3 over-
winning. 

Stand na ronde 2:
Joga Bonito 2-6, Football Fana-
tics 2-6, Amsec Piller 2-4, Polo-
nia Aalsmeer 2-3, International 
Smokers Team 2-3, Street Footbal 
Team 2-1, Green Fingers Uitzend-
bureau 2-0, Woei 2-0. 
De derde speelronde van de ZA-
BO-competitie vindt zaterdag 26 
oktober plaats in de Proosdijhal 
Kudelstaart, aanvang 19.00 uur.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Tim wint, Raymond 
gooit hoge uitgooien
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
werd gewonnen door Rene Kruit, 
finalist was John Guldemond. Na 
twaalf jaar droogte was het zijn 
tiende overwinning ooit. Het 
tweede niveau werd een prooi 
voor Tim van de Poel, tweede 
‘van de tweede’ werd Raymond 
van de Weiden. Raymond had de-
ze avond ook nog vele hoge uit-
gooien. Met 119 en 123 liet hij 
zijn klasse al zien, zijn weergaloze 
140 finish bleek zelfs de hoogste 
uitgooi van de avond. In het der-
de niveau bereikte Rob Braam ui-
terst knap de halve finale, net als 
Gilbert van Eijk. Peter van de Laar-
se bereikte voor de tweede keer 
op rij de finale in dit niveau. He-
laas verloor hij wederom, dit keer 
van Rene Verhoeven. In het vier-
de niveau strandden Ans Engel 
en Job van Rijsse in de halve fina-
le. In de finale streden Yuri Berin-
gel en Mike Miltenburg tegen el-

kaar. Het was de eerste finale ooit 
bij de Poel’s Eye voor Yuri, maar 
het was Mike die voor de zesde 
keer ooit een finale won.

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 18 oktober, is de 
volgende speelavond, met ho-
pelijk weer veel nieuwe gezich-
ten. Elke darter kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook; zo-
veel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen ni-
veau. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is meer informatie.

De ‘grote’ finalisten van de avond: Raymond, Rene, John en Tim.

Renner weer op dreef na WK-deceptie
Nils Eekhoff negende in 
Franse klassieker
Rijsenhout - Alsof er niets ge-
beurd is: Wielrenner Nils Eek-
hoff pakte vorige week donder-
dag gewoon de draad weer op 
na zijn diskwalificatie als wereld-
kampioen bij de beloften. Het ta-
lent uit Rijsenhout finishte als ne-
gende in de profklassieker Parijs-
Bourges. Daar kon ditmaal geen 
jurylid iets tegen inbrengen. “Het 
was een lastige koers”, vertelde 
Nils. “Wel jammer dat ik te vroeg 
aan mijn sprint ben begonnen en 
daardoor in de laatste meters een 
beetje tekort kwam. Maar ik ben 
toch tevreden met het resultaat.” 
De race werd zeventig kilometer 
voor het einde opengebroken in 
een heuvelzone, waardoor het 
140 man sterke peloton in stuk-
ken brak. Veertig renners bleven 
over in de eerste groep en sprint-
ten in Bourges om de prijzen. De 
Fransman Marc Sarreau (FdJ) was 
van hen de snelste, voor de Bel-
gen Van Asbroeck en Capiot.

Hoogst geklasseerd
Drie dagen later zat Nils Eekhoff 
in de profklassieker Parijs-Tours te 
ver in het peloton toen het ren-
nersveld door de stevige zijwind 
in waaiers uiteen viel. Het kwam 
niet meer tot een hergroepering. 
Nils was een van de 92 uitvallers. 

Voor hem is het seizoen nu voor-
bij. Hij kan er, ondanks de decep-
tie op het WK, met plezier op te-
rugkijken. Hij behaalde drie over-
winningen en 24 top tien-klasse-
ringen in 48 wedstrijddagen. Op 
de UCI-wereldranglijst steeg hij 
dit jaar van plek 953 naar positie 
394 en is daarmee achter fullprof 
Bram Welten (Team Arkéa) de 
hoogst geklasseerde Nederland-
se renner, jonger dan 23 jaar.

Veldrijden
De veldrijders mochten zich afge-
lopen zondag verheugen op een 
modderbad in de eerste rit van de 
Amsterdamse veldritcompetitie. 
Het was soppen en ploegen in de 
wei bij Nieuwveen. In de A-klas-
se voor eliterenners en junioren 
behaalde Owen Geleijn (Rijsen-
hout) een vijfde plek. Sven Bus-
kermolen (Kudelstaart) was tien-
de Tristan Geleijn veertiende en 
Gijs Eekhoff (Rijsenhout) 25ste. 
Bart de Veer (UWTC Uithoorn) 
pakte de winst voor zijn clubge-
noten Tommy Oude Elferink en 
Bas de Bruin. Er waren in deze ca-
tegorie 72 deelnemers. Komende 
zondag volgt rit twee in de Waar-
derpolder bij Haarlem.

Voetbal in Aalsmeer en Kudelstaart
Weekend van gelijk spel
Aalsmeer - Dit weekend konden 
de eerste teams van FC Aalsmeer 
en RKDES Kudelstaart dichtbij 
huis aangemoedigd worden. FCA 
zaterdag kreeg AMVJ op bezoek 
aan de Beethovenlaan. De ploeg 
uit Amstelveen staat hoog geno-
teerd in de competitie, maar hier 
bleek Aalsmeer geen boodschap 
aan te hebben. FC Aalsmeer wist 
op voorsprong (1-0) te komen 
en lang leek het dat de winst in 
Aalsmeer zou blijven. Bijna aan 
het einde van de wedstrijd wist 
AMVJ toch de gelijkmaker te ma-
ken. Eindstand: 1-1.
Aan de Wim Kandreef vond zon-
dag 13 oktober de ‘dorpsderby’ 
FC Aalsmeer tegen RKDES Ku-
delstaart plaats. Tijdens de voor-
gaande wedstrijden bleef de 
strijd onbeslist en ook dit keer 
was er geen winnaar en geen ver-
liezer. FCA en RKDES wisten bei-
den een keer te scoren. De punten 
werden gedeeld: 1-1 was de eind-
stand. Volgens vele toeschouwers 
was het deze keer overigens wel 
een aantrekkelijke wedstrijd om 
naar te kijken. Er werd zoals voor-

gaande ‘dorpsderby’s’ niet pas-
sief, maar juist heel actief en at-
tractief gevoetbald. Er is langs 
de lijn genoten van beide teams 
door de vele toeschouwers.

Eppo bedankt!
Helaas, geen uitgebreid verslag 
van deze wedstrijd voor dege-
nen die geen kans zagen om te 
gaan aanmoedigen. Eppo Bus-
kermolen trakteerde wekelijks 
op een mooi (persoonlijk) verslag 
over het eerste van RKDES. De Ku-
delstaarter heeft nu, na ruim tien 
jaar, te kennen gegeven te stop-
pen met het maken van versla-
gen en verhalen over ‘zijn clup-
pie’. Eppo verdient het om be-
dankt te worden voor zijn trouwe, 
wekelijkse bijdrage. Dus, namens 
de krant, haar vele lezers en zeker 
de voetballers van RKDES: Eppo, 
bedankt, er is altijd genoten van 
jouw verhalen!
Iets voor u/jou, naar de voetbal 
en de wedstrijd op papier ver-
slaan? RKDES zoekt nog een op-
volger!
Foto: www.kicksfotos.nl

Handbal BeNe League
Weer geen winst voor  
Greenpark Heren 1
Aalsmeer - Het is de handbal-
lers van Greenpark Aalsmeer He-
ren 1 afgelopen zaterdag 12 ok-
tober niet gelukt om te winnen 
van Hubo Initia Hasselt. Tegen 
de Belgische ploeg werd thuis in 
De Bloemhof gespeeld voor de 
BeNe League, ronde zeven. Ini-
tia Hasselt ging voortvarend van 
start, net als Aalsmeer overigens. 
De twee teams waren aan elkaar 
gewaagd, alhoewel het spel van 
de Belgen wel soepeler verliep. 
De ruststand was 15-18 voor Ini-
tia Hasselt. Aalsmeer op een klei-
ne achterstand. Gaat het Green-
park lukken om bij te blijven in de 
tweede helft? De start was in ie-

der geval goed, maar naarmate 
verder in de wedstrijd werd dui-
delijk dat de Belgische ploeg tref-
zekerder was en uiteindelijk ruim 
de winst pakte: 24-34.
Helaas heeft de ploeg van coach 
Bert Bouwer weer een nederlaag 
geleden. Met de nieuwe, jon-
ge spelers in het team is het nog 
zoeken naar een beter samen-
spel. De komende periode zal 
blijken of Aalsmeer weer op haar 
oude (kampioens)niveau kan ko-
men. De meeste doelpunten bij 
Aalsmeer zijn gemaakt door Tim 
Bottinga en Vaidas Trainavicius 
(elk 6) en Niels de Jong (4).
Foto: www.kicksfotos.nl

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
‘De grijze betonboor uit 
Aalsmeer’ blijft winnen
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag-
avond was de vaste materiaal-
man Hans Dolk helaas verhin-
derd tijdens de wekelijkse dart-
avond, maar met vereende 
krachten wisten de darters de 
zaal in orde te krijgen en kon op 
tijd gestart worden. Er was vol-
doende tijd om iedereen tegen 
elkaar te laten uitkomen en ook 
voldoende schrijvers om de sco-
res bij te houden. Om maar ge-
lijk met de deur in huis te vallen: 

Ben van Dam wist al zijn partijen 
te winnen. De laatste tijd kon op 
televisie kunnen genoten wor-
den van de groene sloopkogel 
uit Vlijmen en omdat Ben altijd 
strak en hard gooit is aan hem de 
eretitel ‘de grijze betonboor uit 
Aalsmeer’ toegekend. De vraag 
naar nieuw talent is hiermee 
gelijk gesteld, wie kan het Ben 
moeilijk gaan maken? Peter Bak-
ker en Kees de Lange komen af 
en toe in de buurt en zij werden 

dan ook tweede en derde. Iwan 
van Egdom was met zijn hoofd 
teveel bij het trommelen en be-
haalde geen enkele punt. Henk 
van der Stroom wordt steeds 
beter met het uitgooien van de 
dubbel en hij werd knap vijfde. 
Alexander Stroomer sprokkelde 
leuk wat punten bij elkaar en ein-
digde op de vierde plek.
Aanstaande dinsdagavond wor-
den de pijlen weer opgegraven 
en gaan de darters de strijd weer 
aan, maar wel altijd in een ge-
zellige, ontspannen sfeer. Ieder-

een vanaf 16 jaar is welkom, de 
entree is 2,50 euro per avond. Er 
wordt(iedere dinsdagavond van-
af 20.00 uur gedart in buurthuis 
‘t Middelpunt in de Wilhelmina-
straat in Oosteinde.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 19 oktober:
F.C.AALSMEER
H.B.O.K. 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
F.C.A. 4 - D.S.K. 2 12.00 u
F.C.A. 6 - S.C.W. 4  12.00 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - T.O.B. V1 12.00 u
S.C.W. 
Kockengen 2 - S.C.W. 2 12.00 u
S.C.W. 3 - Argon 8  14.30 u
F.C.A. 6 - S.C.W. 4  12.00 u
S.C.W. 45+ – Roda’23  45+ 14.30 u

Zondag  20 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Zwanenburg 1 14.00 u
R.K.D.E.S.
Nicolaasboys 1 - RKDES 1  14.00 u 
R.K.D.E.S 2 - sv.D.I.O.S. 2  11.00 u
Sv. D.I.O.S. 4 - R.K.D.E.S. 4  14.30 u

een gezellige kaartavond. De aan-
vang is 20.00 uur in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De 
deur gaat vanaf 19.30 uur open 
voor koffie, thee en inschrijving. 
De inleg is voor iedere avond 1,50 
euro per persoon. Kaartliefheb-
bers:  wees welkom. Voor even-
tuele vragen kan contact opge-
nomen worden met Lida de Nooij 
via 0297-325040. De kaartavond 
op maandag 7 oktober is gewon-
nen door mevrouw van Bemme-
len met 5426 punten, gevolgd 
door Lida de Nooij met 5190 pun-
ten, Paul Könst  met 5155 punten 
en Henk van der Stroom met 5144 
punten. De marsenprijs was voor 
Ubel van de Blom en hekkenslui-
ter was mevrouw Braat met 3135 
punten. Bij het jokeren is Marty 
Groenendijk eerste geworden en 
Jopie de Vries was laatste. 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 21 ok-
tober houdt Allen Weerbaar weer 
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Windsurfwedstrijden op Westeinder
Ondanks regen en kou toch 
heel geslaagde Grote Prijs
Aalsmeer - Op zondag 6 oktober 
hebben 80 windsurfers de kou en 
de vlagerige wind getrotseerd 
en over de Westeinder geraced. 
Een lange afstand windsurfwed-
strijd waarbij per klasse gestre-
den werd wie het snelste de drie 
rondjes over de Westeinderplas-
sen kon surfen. De foils namen 
gelijk de leiding, ze vlogen over 
het water! Ze kruisden razend-
snel op naar de bovenwindse 
boei die bij de hoek van de Zeil-
school Aalsmeer lag. Vanaf daar 
vlogen ze ruime wind richting 
de boei bij Leimuiden. Hier ston-
den flinke golven en de wind was 
een uitdaging door de hele harde 
windvlagen. Verschillende foilers 
en windsurfers die met grote zei-
len voeren werden een paar keer 
door het zeil over hun plank het 
water in gelanceerd.
De snelste was Huig-Jan Tak die 
super snel drie rondes over de 
Westeinder vloog op zijn foil. Hij 
won een schitterende hoofdprijs; 
het trainen van zijn downwind 
slalom skills bij TWS in Tenerife.
De snelste dame was Fabienne 

Hoogendam die ook op een foil 
drie rondes over de Westeinder 
gevolgen heeft. In de zomer kan 
ze in een nieuwe shorty van Soor-
uz over het water scheren.
Anne Steenbrink en Marga Stalm-
an waren de snelste windsurfers 
op een Racebord respectievelijk 
Windsurfer LT / Kona klasse. Bre-
dan Lorho was het snelste bij de 
jeugd op zijn Bic Techno. Matthijs 
van Wijngaarden en Paul Mees-
ter waren de snelste op hun RSX/
Raceboard 9.5 en Windsurfer LT / 
Kona One klasse Na afloop vond 
een heel gezellig prijsuitreiking 
en tombola plaats in het volge-
pakte clubhuis van de Windsurf 
Surf Club Aalsmeer. Er staan nog 
meer foto’s en filmpjes op de fa-
cebook pagina https://www.face-
book.com/gpaalsmeer/ 
Ook volgend jaar zal de Gro-
te Prijs van Aalsmeer weer geor-
ganiseerd worden op de eerste 
zondag van oktober, dus 4 okto-
ber 2020. Zet de datum vast in je 
agenda en kom meeracen of kij-
ken.
Foto’s: Ed Bulk Sportfotografie

Geslaagd koppeltoernooi 
bij Sjoelclub Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen Zaterdag 
12 oktober is er door sjoelclub Rij-
senhout het jaarlijks terugkerend 
koppelsjoeltoernooi gehouden. 
Met een deelname van vieren-
dertig koppels was er een mooie 
opkomst. Alvorens aan de prijs-
uitreiking kon worden begonnen 
was er eerst nog een mooie gro-
te verloting door de inbreng van 
de sponsoren bijeen gebracht. 
Alle deelnemers gingen wel met 
meerdere prijzen naar huis. Hier-
na kon worden begonnen met 
de bekeruitreiking. In de A-klas-
se: 1. Leo van Tiem en Tim van 
Tiem gemiddeld 123.6. Op twee 
Albert Geleijn en Tiny Amsing ge-
middeld 116,3 en op drie Marry 
Verhoeven en Elisa de Jong ge-

middeld 107.4. Klasse B: 1. Lizet-
te Pronk en Alyda Zielman ge-
middeld 94.9. Op twee Cock van 
der Vlugt en Mariette van der 
Vlugt gemiddeld 94.4 en als der-
de Jaap Ploeger en Tiny Ploeger 
gemiddeld 93.6. Klasse C: 1. Wim 
v.d Merbel en Siem Kooy gemid-
deld 88.1. Op twee Paula v.d. Ja-
gt en  Theo v. Leijden gemiddeld 
87.8 en op drie Tony Bey  en Bep 
van Lierop gemiddeld 86.6. Klas-
se D: 1. Bert Houweling en Jan 
Joore gemiddeld 85.1. Plaats 
twee Door Jansen en Maria de 
Vries gemiddeld 81 en op drie El-
sina van Schie en Martje Baardse 
gemiddeld 79.5. Hiermede kwam 
een einde aan een geslaagd kop-
peltoernooi.

Volgende week tegen de nummer één
Basketballers U12 pakken 
opnieuw de overwinning
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
13 oktober wachtte de U12 van 
Basketbal Vereniging Aalsmeer 
een spannende wedstrijd. Na de 
knappe overwinning van vorige 
week stond nu de tegenstander 
uit Hippolytushoef, Break Out ’88, 
op het programma. Om 13.30 uur 
vond in de Proosdijhal de sprong-
bal plaats. De tegenstander stond 
na de vorige wedstrijd vrijwel ge-
lijk qua uitslagen, alleen het doel-
saldo verschilde. Vanaf het be-
gin was het spannend. Aalsmeer 
opende de score, maar dat werd 
al weer snel ingehaald door de 
tegenstander. Beide teams waren 
enorm fel in de verdediging wat 
het scoren aan bij beide teams re-
delijk laag hield. Het eerste kwart 
werd dan ook afgesloten met een 
stand van 2-5 in het voordeel van 
Break Out. Hierna ging het de he-
le wedstrijd gelijk op en is het ver-
schil niet groter geweest dan de-
ze drie punten. Met een minimale 
voorsprong van 10-9 in het voor-
deel van Aalsmeer vangt de rust 
aan. De start van de tweede helft 
weet Break Out goed te gebrui-
ken, snel komt zij tot twee scores 
waardoor er 10-13 op het score-
bord komt te staan. Gelukkig re-
ageert Aalsmeer goed en pakt 
ze de voorsprong snel terug, 16-
13 is de stand aan het einde van 
de zesde periode. Nek aan nek 
strijden de teams door wat re-

sulteert in een spannende laat-
ste periode: 20-16 staat er op het 
scorebord in het voordeel van 
Aalsmeer. Met een snelle lay up 
zet Break Out de stand op 20-18 
met nog maar 18 seconden op de 
klok. De bal mocht door Aalsmeer 
op de achterlijn ingenomen wor-
den en er werd nog een laat-
ste aanval uitgevoerd, maar de-
ze werd gestopt en de bal kwam 
terug bij de beste dribbelaar van 
de tegenstander die een sprint 
inzette om uit de fast break een 
lay up te maken. Met een laatste 
krachtinspanning werd de tegen-
stander onder druk gezet waar-
door de lay up werd gemist en de 
stand van 20-18 werd daarmee 
de eindstand waardoor Aalsmeer 
er met de winst vandoor ging. 
Het had beide kanten op kun-
nen gaan, maar het was een belo-
ning voor het harde werken van 
de U12, een prachtige teampres-
tatie is neergezet! 

De volgende wedstrijd is tegen 
de nummer één uit de poule. Dat 
wordt een hele lastige wedstrijd, 
maar daar gaat het team na twee 
overwinningen met goede moed 
naar toe werken. Deze volgende 
wedstrijd speelt de U12 op 3 no-
vember om 13.15 uur in sporthal 
de Proosdijhal in Kudelstaart. Ui-
teraard is publiek ter aanmoedi-
ging van harte welkom.

Waterpolovuurwerk in De Waterlelie
Overwinningen voor Heren 1 
en Dames 1 Oceanus

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 18 
oktober  is er weer gewoon kaar-
ten bij Buurtvereniging Horn-
meer. Iedereen is van harte wel-
kom in het buurthuis aan de 
Dreef 1. Zaal open voor koffie, 
thee en inschrijving om 19.30 uur. 
Aanvang vanaf 20.00 uur. Afgelo-
pen vrijdag 11 oktober was het 
weer koppelen geblazen, prach-
tige partijen werden er gespeeld. 
Ook konden weer nieuwe gezich-
ten begroet worden. Het koppel 
Arie Brouwer en Corry Feenstra 
werd eerste met 5747 punten. 
Ben Johannessen en Siem Bur-
gers tweede met 5552 punten en 
Jan Meijer en Gerard Presser der-
de met 5075 punten. De zeer ge-
waardeerde poedelprijs was Es-
sy van Es en Marja van Schip met 
toch nog 3426 punten.

Kaartmiddag 
voor 55+ 

Aalsmeer - De volgende kaart- 
en rummikubmiddag voor oude-
ren is op donderdag 24 oktober 
in het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat in Oost. Kaartliefheb-
bers vanaf 55 jaar zijn van harte 
welkom. De koffie en thee staan 
klaar vanaf 13.30 uur. Het klaver-
jassen tijdens de vorige speel-
middag is gewonnen door Pim 
Aarsman met 5721 punten, op 
twee Lies Agtersloot met 5594 
punten en plaats drie was voor Ri-
nus de Jong met 5312 punten. De 
poedelprijs 3652 punten mocht 
Martha Bax in ontvangst nemen. 
Met het rummikubben is Geesje 
Millenaar eerste geworden met 
153 punten, op twee is Joke Har-
te geëindigd met 176 punten en 
de poedelprijs was voor Jopie de 
Vries met 360 punten.

Bingomiddag in 
De Reede

Rijsenhout - Op zaterdag 19 ok-
tober wordt in dorpshuis De Ree-
de weer een bingomiddag ge-
houden. Zoals ieder weet zijn de 
bingomiddagen altijd heel gezel-
lig en dat gaat bij de najaarsbingo 
ook zeker weer lukken. Neem ge-

Aalsmeer - Heren 1 van Oceanus 
speelde afgelopen zaterdag 12 
oktober wederom een thuiswed-
strijd in De Waterlelie. Tegenstan-
der was SG West-Friesland, die 
de week ervoor een ruime over-
winning had behaald. Maar wat 
de tegenstander ook probeer-
de, keeper Stanley Moolhuijsen 
had zijn verdediging prima op or-
de en Oceanus kreeg slechts een 
doelpunt tegen. Aanvallend liep 
het bij de Aalsmeerders ook hele-
maal niet slecht en gestaag werd 
er aan een grote overwinning ge-
bouwd. Uiteindelijk bleef de tel-
ler op 9-1 staan, waarmee het wa-
terpoloteam van Oceanus mee-
draait in de top van de derde klas-
se. Doelpunten waren er van Re-
mon de Hollander (3x), Dennis 
Reijnders en Kevin Melman (bei-
de 2x), Yoeri Berk en Lars Houdijk 
(beide 1x). Zaterdag 19 oktober 
spelen de heren weer thuis, om 
18.45 uur staat de derby tegen 
ZPCH uit Hoofddorp op het pro-
gramma.

Prima start
Dames 1 moest het in het Am-
sterdamse Sloterparkbad opne-
men tegen de dames van De Dol-
fijn. De Dames kenden weer een 
prima start en na twee periodes 
stond er een 4-1 voorsprong op 
het bord. Na een opleving van 
het Amsterdamse team, waar-
bij ze tot op een doelpunt terug-
kwam, begon Oceanus ook het 
net weer te vinden. Binnen vijf 
minuten liepen de dames uit van 
3-4 naar 4-9. De Dolfijn wist deze 
achterstand niet meer te repare-
ren en met de uitslag van 5-9 blij-
ven de dames het goed doen. 
Ook Dames 1 speelt zaterdag 19 
oktober een thuiswedstrijd in 
De Waterlelie. Om 15.45 uur tre-
den ze aan tegen medekoploper 
Aquarijn. Dat belooft dus water-
polovuurwerk!

Overige uitslagen:
Dames 2 – De Otters Het Gooi 2: 
5-10; De Fuut 3 – Heren 4: 3-11 en
De Ham 4 – Heren 3: 4-3.

Stichting Supporting Kudelstaart 
Speciale kienavond voor 
verenigingen
Kudelstaart - De Stichting Sup-
porting Kudelstaart bestaat dit 
jaar 50 jaar en organiseert dit 
jaar voor de tweede keer op vrij-
dagavond 18 oktober een speci-
ale kienavond. Op deze specia-
le kienavond kunnen kienboek-
jes voor 20 euro gekocht worden. 
Van dit bedrag mag de koper zelf 
bepalen aan welke vereniging, in-
stelling of stichting in Aalsmeer 
of Kudelstaart 15 euro gegeven 
wordt. Er worden totaal zes ron-
den gespeeld en S.S.K. zorgt voor 
een fantastische volle prijzenta-
fel. D.J. Ronald Wegbrands is de-

ze avond aanwezig en zal zorgen 
voor de spannende toon. Nieuw 
op deze kienavond is een te win-
nen reischeque in de allerlaatste 
ronde. Geen enkele binding met 
een vereniging of instelling in Ku-
delstaart of Aalsmeer? Kom toch 
ook ‘gewoon’ kienen en maak 
kans op een mooie prijs. Neem 
de buurvrouw, buurman, opa, 
oma, broer, vriendin of vriend 
mee. De kienavond voor vereni-
gingen vindt vrijdag plaats in het 
Dorpshuis van Kudelstaart en be-
gint om 20.00 uur. Zaal open van-
af 19.30 uur.

rust vrienden en buren mee. Het 
bestuur van Zorgzaam Rijsen-
hout zorgt voor prachtige prij-
zen, waaronder bloemen en plan-
ten. De bingo start om 13.30 uur. 
Plaatsen bezet houden kan niet 
meer. Wacht in de hal tot dege-
ne waar u naast wil zitten er is! 
Vanaf 13.00 uur hartelijk welkom 
in Dorpshuis de Reede aan de 
Schouwstraat. Verder informatie 
bij Monica via 0297-348745.

“We delen lief en leed met elkaar”
30 Jaar Damesfietsgroep 
‘De Peddelaers’
Aalsmeer - De jongste is vieren-
zeventig, de oudste dame zesent-
achtig jaar en de negentien vrou-
wen van de fietsgroep De Ped-
delaers zijn stuk voor sportieve-
lingen die iedere tweede en vier-
de woensdag van de maand om 
negen uur verzamelen op het 
Raadhuisplein bij de bloemenki-
osk voor een fietstocht van onge-
veer veertig à vijftig kilometer per 
keer. “Dat is natuurlijk wel weers-
afhankelijk. We hebben allemaal 
goede regenkleding en bezit-
ten inmiddels een E-bike (op één 
vrouw na).” Begint Tiny van Zijver-
den. “We zijn begonnen in 1989. 
Ik ben er vanaf het begin af aan 
bij. Mevrouw Jopie de Vries heeft 
de groep opgericht en die heeft 
het stokje in 2001 aan mij overge-
dragen. Ik ben tot 2006 penning-
meester geweest en nu vogel ik 
alleen nog de routes uit en regel 
de tussenstops.” Na anderhalf uur 
fietsen wordt de eerste kop koffie 
genuttigd, voor de lunch gaan er 
lunchpakketjes mee en rond een 
uur of drie is iedereen weer thuis. 
“Sommigen haken soms iets eer-
der af. Iedereen doen het op zijn 
eigen kunnen. Het is heel vrijblij-
vend. Natuurlijk hebben we vas-
te koffieadresjes en zowat ieder 
lokaal bankje kennen we op ons 
duimpje.” De sociale damesgroep 
fietst van april tot eind oktober en 
in mei wordt er een extra lang ui-
tje geboekt inclusief twee over-
nachtingen. Dat wordt in januari 
in De Zotte Wilg altijd besproken.

Calamiteitenfondsje
De leden leggen slechts een paar 

euro per jaar in voor calamiteiten. 
“Als iemand een knie- of heup-
operatie moet ondergaan bijvoor-
beeld, dan sturen we een bloeme-
tje en ook als er iemand wegvalt. 
Tja, we zijn allemaal op leeftijd en 
ook onze echtgenoten zijn er he-
laas niet allemaal meer. Het is een 
soort calamiteitenfondsje. We de-
len lief en leed met elkaar. Saillant 
detail; als een lid jarig is krijgt zij 
van alle andere leden altijd een 
verjaardagskaart. Dat is zó leuk!” 
Vroeger gingen De Peddelaers 
verder weg, maar ze blijven te-
genwoordig dichter bij huis. 

Veel meegemaakt
Er volgen vele anekdotes. De 
kwieke tachtiger Tiny, die eind ok-
tober het ‘regelstokje’ overdraagt 
aan de wat jongeren in de groep, 
vertelt: “Er gebeuren natuurlijk 
soms wat ongelukjes. We gingen 
een keer richting De Meije. Daar 
is een stiltegebied. Op een gege-
ven moment raakt een dame uit 
balans en valt in de brandnetels. 
Nou toen was het geen stilte meer 
hoor. We hebben gegild van het 
lachen. Ook hebben we een keer 
meegemaakt dat we met het ui-
tje in Garderen waren en iemand 
een lekke band kreeg. Polities te 
paard die toevallig langskwamen 
hebben die band geplakt. Dat 
zijn leuke dingen. We hebben al 
zoveel meegemaakt met elkaar 
en daar zijn we blij mee. Ik hoop 
dat we dat zolang mogelijk kun-
nen blijven doen en dus gezond 
blijven. En daar helpt fietsen heel 
goed bij!”  
Door Miranda Gommans

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Regen mocht de pret niet drukken
Clubkampioenschappen 
voor de jeugd bij AVA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
12 oktober werden voor het eerst 
op de gloednieuwe atletiekbaan 
clubkampioenschappen gehou-
den voor de jeugd. Met deze 
clubkampioenschappen wordt 
eigenlijk traditioneel het baansei-
zoen afgesloten. Alle jeugd, van 
mini-pupillen tot en met A-junio-
ren kon meedoen aan een meer-
kamp. Deze meerkamp bestond 
uit sprinten, verspringen, bal-
werpen of kogelstoten en 600 of 
1000 meter hardlopen. De drui-
lerige regen weerhield de atle-
ten, ouders, begeleiders en vrij-
willigers er niet van om naar de 

Sportlaan te komen. Het werd 
een gezellige en sportieve dag, 
waarbij laagdrempeligheid heel 
belangrijk was. Gewoon mee-
doen allemaal. De betrokkenheid 
was goed te merken, doordat bij-
na alle ouders zich als vrijwilli-
ger hadden opgegeven. Natuur-
lijk ging iedereen met een prijsje 
naar huis, maar er werd ook nog 
behoorlijk gepresteerd. De uitsla-
gen zijn te vinden op atletiek.nu.
De voorbereidingen op het win-
terseizoen zijn al in volle gang. 
Binnenkort volgt al een geza-
menlijke bostraining omdat er 
flink gecrost zal gaan worden.

Verspringen bij de kleinste pupillen 
van AVA.

Kogelstoten bij de pupillen van de 
Atletiekvereniging.

Kudelstaartse karter verslaat Belgen
Max bevestigt talent met 
kampioensbeker BMC
Kudelstaart - In zijn rode colbert-
tje was Max Sadurski keurig ge-
kleed voor de gelegenheid, zater-
dagavond in Genk. Het achtjarige 
karttalent uit Kudelstaart kreeg 
tijdens de prijsuitreiking van het 
BMC-kampioenschap een mach-
tige beker voor zijn winst in de 
Rotax Max Micromax-klasse. En 
dat zorgde, niet heel verrassend, 
voor een grote grijns op het ge-
zicht van de piepjonge snelheids-
duivel. “Ik vind het leuk dat ik 
kampioen ben”, zei Max triomfan-
telijk nadat hij zijn kampioensbe-
ker in ontvangst had genomen. 
Waarom? Omdat hij om kampi-
oen te worden is gaan karten na-
tuurlijk, maar ook om een andere 
reden. “Omdat ik de Belgen heb 
verslagen.” Want het BMC is het 
open Belgische kampioenschap 
Rotax Max, en daar had hij, Max 
Sadurski uit Kudelstaart, toch 
maar mooi iedereen klop gege-
ven. Makkelijk was dat overigens 
niet geweest, bekende hij. “Soms 
wilden jongens me inhalen en 
dan moest ik verdedigen.” Dat 
had hij dus goed gedaan, want 
kampioen word je niet zomaar. 

Kritisch op zichzelf
Max had bovendien een punt, 
want de Micromax-klasse was ook 
dit jaar sterk bezet. “Veel jongens 
zijn ongeveer even snel. Ik heb er 
heel hard voor moeten vechten. 
Daarom vond ik het ook een leuk 
kampioenschap. En je leert ervan. 
Vooral bij de start. Een paar starts 
gingen mis bij mij dit jaar, omdat 
het heel druk was op de baan. En 
ook tijdens de kwalificaties ging 
het weleens mis. Dat wil ik verbe-
teren volgend seizoen.” 
Pas acht jaar oud was hij dus al 
kritisch op zichzelf. Dat belooft 
nog wat voor de toekomst, want 
rijders die zich continu willen ver-
beteren, komen het verst. Het 
was dan ook niet eens heel ver-
rassend dat Max nu al, op zo’n 
jonge leeftijd, kampioen is ge-
worden. En eigenlijk was het een 

min of meer logische voortzet-
ting van zijn steile groeicurve als 
karter.

Vorig jaar derde
Vorig jaar was hij in het Neder-
lands kampioenschap al derde 
geworden bij de rookies. En tij-
dens de NK-ronde in Spa had hij 
het zelfs gepresteerd om als der-
de te eindigen in het dagklasse-
ment. Wat goed is, komt immers 
snel en dus kon Max zaterdag de 
winnaarsbeker boven zijn hoofd 
tillen. “Kampioen voelt echt wel 
beter dan de derde plek bij de 
rookies”, verzekerde hij. Hoe hij 
dat zo voor elkaar had gekre-
gen? “Ik heb heel veel geleerd 
van Mike (de Bruin, zijn team-
manager, red.). Nu wil ik volgend 
jaar proberen Nederlands kampi-
oen te worden, want die titel ont-
breekt nog.” Omdat Max nog zo 
jong is, blijft hij nog een jaar in de 
Micromax-klasse rijden. “We gaan 
ook weer Europese wedstrijden 
rijden. Dat vind ik ook heel leuk.”

Laatste ronde
Hoewel Max blij was met zijn ti-
tel in het BMC-kampioenschap 
noemde hij zijn deelname aan 
de Rotax International Trophy in 
Le Mans, het WK voor Rotax Max-
rijders, de misschien wel mooi-
ste race van zijn seizoen. “Omdat 
ik daar achtste ben geworden. Ik 
heb in Le Mans heel veel geleerd 
omdat de jongens die daar mee-
deden, nog meer kunnen dan 
in de BMC. Ook werd er veel ge-
beukt. Dat vond ik niet echt leuk, 
maar je leert zo wel voor jezelf 
opkomen.” Voor Max zit het sei-
zoen er nu bijna op. Hem wacht 
alleen nog de laatste ronde van 
de Dutch Rotax Max Challenge. 
Die wordt in het weekeinde van 1 
en 2 november gehouden op het 
circuit van Genk. “Ik heb er zin in. 
Ik ga er mijn best doen en daar-
na ga ik trainen voor volgend sei-
zoen!”
Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.n

Binnencompetitie vier clubs uit regio
Sportieve ochtend voor 
jongste handballers
Kudelstaart - Zaterdag 12 okto-
ber viel er in de ochtend veel re-
gen, de handballers van de F1 
van RKDES waren daarom blij 
dat ze in de Proosdijhal moch-
ten spelen. De F1 speelt dit sei-
zoen een binnencompetitie met 
clubs uit de omgeving; Green 
Park Aalsmeer, Legmeervogels en 
DSOV. Iedere maand treffen deze 
teams elkaar en spelen ze onder-
ling drie wedstrijden. Na een kor-
te warming-up kwam de F1 van 
RKDES de eerste wedstrijd in ac-
tie tegen de F2 van Greenpark 
Aalsmeer, de tweede wedstrijd 
was tegen de F1 van Legmeer-
vogels en als laatste stonden de 
Kudelstaartse handballers tegen-
over de F1 van DSOV, die ze af-

sloot met shoot-outs. Er werd de-
ze ochtend goed samengespeeld 
en mooie doelpunten gemaakt. 
Bij deze competitie worden geen 
uitslagen en standen genoteerd, 
maar gaat het om het spelplezier 
en de individuele ontwikkeling. 
Met het enthousiasme van alle 
trainers, coaches, supporters en 
de goede sfeer tussen de teams 
was het een gezellige en sportie-
ve ochtend!

Vrijblijvend trainen
Lijkt het je leuk om een keer, vrij-
blijvend, mee te trainen bij de F-
jeugdhandbal van RKDES? Op 
woensdagmiddag wordt er ge-
traind van 15.30 tot 16.30 uur in 
de Proosdijhal in de Edisonstraat.

Hockey: Qui Vive MD3 
herfstkampioen!
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
12 oktober stond de laatste wed-
strijd voor de herfstvakantie op 
het programma voor de MD3 van 
Qui Vive. De meiden van de MD3 
zijn dit seizoen gestart in een en-
thousiast en nieuw samengesteld 
team en dat werpt zijn vruchten 
af! Alle wedstrijden werden nog 
gewonnen en het herfstkampi-
oenschap kon de meiden eigen-
lijk niet meer ontgaan. 
Vol enthousiasme gingen de mei-

den afgelopen zaterdag op pad 
naar Aerdenhout voor de laatste 
wedstrijd tegen Rood Wit. Met 
winst of gelijkspel was het herfst-
kampioenschap op zak, dus ze 
wisten wat hen te doen stond. 
Het team was vol inzet. Ongesla-
gen herfstkampioen worden, dat 
was de doelstelling! En dat is ge-
lukt. Met een ruime zege van 1-7 
mag de MD3 van Qui Vive zich 
met recht een trotse, ongeslagen 
herfstkampioen noemen! 

Open huis op donderdag 21 november
Kijkje in onderwaterwereld 
met Duikteam Thamen
Aalsmeer - Op donderdag 21 no-
vember is er weer een open huis 
bij Duikteam Thamen. Voor geïn-
teresseerden is het mogelijk om 
kosteloos een kijkje te nemen in 
de onderwaterwereld van het 
duiken. Belangstellenden kun-
nen onder begeleiding van een 
instructeur mee onder water met 
echte duikapparatuur! De kans 
om het een keer te proberen! Het 
open huis is van 21.00 tot 22.30 
uur in zwembad De Waterlelie 
aan de Dreef.
 Duikteam Thamen is sinds 1975 
actief bezig is met het fascineren-
de sportduiken. Er kan op allerlei 
niveaus getraind worden, van be-
ginners tot ver gevorderden. Ook 
degenen die in het buitenland al 
een brevet hebben gehaald kun-

nen bij Thamen terecht voor ver-
volgopleidingen. De opleidingen 
gaan 9 november van start gaan, 
vinden plaats in verenigingsver-
band en worden verzorgd door 
instructeurs in het bezit van een 
geldige licentie. Hierdoor kunnen 
de kosten beperkt blijven tot de 
standaard contributie van 18,50 
euro per maand. Voor het starten 
van een duikopleiding (dus niet 
voor het open huis) dien je me-
disch goedgekeurd te zijn voor 
de duiksport.
Voor meer informatie of opgeven 
voor het open huis kan contact 
opgenomen worden met Marc 
Eveleens via mail marc.thamen-
diving@caiway.net .Opgeven kan 
tot 14 november. Kijk ook eens op 
www.thamen-diving.nl. 

SV Omnia 2000
Eerste medailles voor 
trampolinespringers
Aalsmeer - De trampolinesprin-
gers van SV Omnia hebben hun 
eerste wedstrijden van dit sei-
zoen weer achter de rug. Op za-
terdag 28 september namen vijf-
tien springers uit de eerste en 
tweede divisie deel aan een wed-
strijd in Heerenveen. Een week 
later – op zaterdag 5 oktober – 
volgde voor twaalf springers uit 
de derde en vierde divisie een 
wedstrijd in Bunschoten.
In Heerenveen was er een mooie 
eerste prijs voor Roan Bertholet. 
Quinta Baaijens, Quinte Immink 
en Duncan Lemstra konden trots 
zijn op hun knappe derde prijzen, 
ieder in hun eigen categorie. Een 
week later behaalde Daisy Blom-
mestijn in Bunschoten de eerste 

plaats en kon Hannah Serné een 
bronzen medaille mee naar huis 
nemen. Prima resultaten, zeker 
voor een eerste wedstrijd in het 
nieuwe seizoen, waarin een deel 
van de springers voor het eerst 
moeilijkere oefeningen spron-
gen dan voor de zomervakan-
tie. De scores die de springers in 
deze wedstrijd in de voorronden 
behaalden tellen ook mee voor 
de plaatsing voor het NK Tram-
polinespringen voor teams in de-
cember. 
Wil jij zelf ook wel eens kennis-
maken met trampolinespringen? 
Stuur dan een mail naar sport-
punt@svomnia.nl en vraag naar 
de mogelijkheden voor een gra-
tis proefles. 

De trampolinespringers Fenne van der Zwaard, Katelijne van der Avoird, 
Quinte Immink en Jenna van Leeuwen van SV Omnia 2000.

Rien Ravensbergen eerste 
in hoofdklasse sjoelen
Rijsenhout - Op donderdag 10 
oktober werd er weer uitgebreid 
gesjoeld bij Sjoelclub Rijsenhout. 
Rien Ravensbergen wist op de-
ze avond eerste te worden in de 
Hoofdklasse met 1744 punten. 
Kort achter hem eindigde Line-
ke van Brakel met 1709 punten. 
De derde plaats werd ingeno-
men door Jan-Willem Vermeer 
met een score van 1680 punten. 
In de A-klasse heeft Til Vermeer 
met 1729 punten een flinke voor-
sprong genomen op de nummer 
twee. Die werd deze avond inge-
nomen door Hans Schijf. Hij wist 
1641 punten te behalen. Hier-
mee heeft hij het gewonnen van 
Nel Joore. Zij is met 1639 pun-
ten derde is geworden. Met 1664 
punten heeft Jan Joore de eerste 

plaats behaald in de B-klasse. Op 
de tweede plek is Bertus Baas ge-
eindigd met 1601 punten. Brigit-
te Hoogeboom is derde gewor-
den. Zij wist op deze avond 1537 
punten te behalen. Tot slot de top 
drie voor de C-klasse. Op plek één 
Simone Groen met 1574 punten. 
De tweede plaats werd ingeno-
men door Mahjan Yari met 1499 
punten en Map Ebbinge werd 
derde met 1469 punten. 
Op donderdag 24 oktober is de 
volgende sjoelavond van sjoel-
club Rijsenhout. Zoals altijd wordt 
van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur 
gespeeld in Dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat. Meer infor-
matie op de website en op de fa-
cebook pagina van Sjoelclub Rij-
senhout.

Winst Jopie en 
Tiny bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Klaverjas-
sen en jokeren staan van 13.30 tot 
16.30 uur op het programma en 
de Ouderensoos kan nog wel jo-
keraars en klaverjassers gebrui-
ken. Op donderdag 10 oktober is 
het jokeren gewonnen door Jo-
pie de Grauw met 270 punten en 
plaats twee was voor Bets Teunen 
met 570 punten. Bij het klaverjas-

sen was deze week Tiny Buwal-
da met 5744 punten de allerbes-
te, gevolgd door An Uiterwaal met 
5628 punten en Huub Bouwmees-
ter met 5140 punten. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Kom 
kijken, meespelen of bel eerst voor 
meer informatie naar mevrouw R. 
Pothuizen via  0297-340776.






