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KORT NIEUWS:

Help mee, Keep
it Clean Day

gratis en onafhankelijk advies over energie
besparen eigen woning in Boekhuis, Zijdstraat
12, Aalsmeer op woensdagen 15 – 18 uur

Kudelstaart - Vrijdag 23 september organiseert de Dorpsraad Kudelstaart de jaarlijkse
Keep It Clean Day Kudelstaart.
Bewoners worden uitgenodigd
om samen met de kinderen
van groep 7 van de Antoniusschool de buurt op te schonen.
Om 14.00 uur vertrekken de
deelnemers vanaf het schoolplein van de school in de Zonnedauwlaan en om 14.45 uur
verzamelen de ‘schoonmakers’
bij het winkelcentrum in Kudelstaart. Hier wordt het vuil
gewogen. Wie zal dit jaar het
meest ophalen? Als iedereen
een beetje meehelpt, wordt
Kudelstaart een stuk schoner.

Er is weer subsidie!!!

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Openstelling vacature na verkiezingen in 2018

Termijn burgemeester Nobel
verlengd met zeker 2 jaar

Fiets gestolen!

Aalsmeer - Gisteren, woensdag 14
september, heeft de commissaris
van de Koning, de heer Johan Remkes, in een persbericht bekendgemaakt dat de ambtstermijn van Jeroen Nobel, waarnemend burgemeester van Aalsmeer, wordt verlengd. De heer Remkes heeft na
overleg met de fractievoorzitters in
de gemeenteraad van Aalsmeer besloten dat de vacature van burgemeester opengesteld zal worden,
nadat de inwoners van Aalsmeer
in 2018 een nieuwe gemeenteraad
hebben gekozen.

Aalsmeer - Op dinsdag 20
september is tussen negen uur
in de ochtend en vijf uur ‘s middags een fiets gestolen. De Gazelle Paris C7+ was neergezet door de eigenaresse bij de
bushalte op de hoek Julianalaan met de Aalsmeerderweg.
De fiets stond op slot en was
ook met een kettingslot vastgemaakt aan het rekje. Wie iets
gezien heeft of meer informatie kan geven, wordt gevraagd
contact op te nemen met de
eigenaresse via telefoonnummer 06-45858467 of per email:
eigenhuisp@gmail.com.

Herstel verstevigen
In het persbericht van de Provincie staat verder dat de waarnemend
burgemeester per 18 mei 2015 is
benoemd vanwege de ontstane situatie en de bestuurscultuur in de
gemeente Aalsmeer. De commissaris van de Koning heeft de heer

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Nobel toen de opdracht meegegeven om de oorzaken die ten grondslag liggen aan de bestuurscultuur
in de gemeente Aalsmeer te verkennen of laten verkennen en een traject te initiëren dat is gericht op verbetering van de bestuurscultuur en
de onderlinge bestuurlijke verhoudingen. Waarnemend burgemeester Jeroen Nobel heeft de commissaris van de Koning deze zomer geinformeerd dat er verbetering is,
maar dat het herstel nog niet is voltooid. Gedurende de komende periode van het waarnemerschap kan
het herstel worden verstevigd. Omdat vervolgens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in zicht
komen, is besloten dat na de verkiezingen de vacature wordt opengesteld, zodat de nieuwe gemeenteraad een profielschets voor een
nieuwe burgemeester kan opstellen.
Waarnemend burgemeester Jeroen

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Kunstroute: Prachtig weer,
druk en gevarieerde kunst
Aalsmeer - De Kunstroute kan een
groot succes genoemd worden. Wat
een gezelligheid en wat een drukte beide dagen. Het weer was organisator KCA goed gezind, zowel zaterdag als zondag prachtig zonnig
weer. Menigeen ging per fiets of lopend op stap en met name op de
Uiterweg waren dit de beste vervoersmiddelen. Erg leuk weer de
kunst tussen de bloemen en planten
op de Historische Tuin, in de loods
van Otto werd het publiek getrakteerd op schilderijen, beelden, sieraden en hoedjes en livemuziek. Ook
in de loods van Harting kon kennis-

gemaakt worden met divers werk,
waaronder (een beetje luguber misschien) bijzondere, maar mooi gevormde doodskisten. Het project
‘Aan tafel’ van de Kunstploeg mag
een groot succes genoemd worden.
Een scala aan gerechten om trek
van te krijgen, uitgestald op een
lange tafel in de Boomgaard.
Illegale deelnemer
Al enkele jaren kent de Kunstroute een illegale deelnemer. Voorzitter Hans van der Meer van De Illegale Peurders (DIP) stelt zijn tuin en
kas open voor publiek. Illegaal klinkt

Nobel: “Het verheugt mij dat ik als
waarnemend burgemeester langer een bijdrage mag leveren aan
het bestuur van deze prachtige gemeente. Afgelopen maanden hebben we als raad en college stappen gezet om de bestuurscultuur en
de onderlinge verhoudingen te verbeteren. De politieke rust is wedergekeerd, maar we zijn er nog niet.
Komende periode moeten we hard
aan de slag om ervoor te zorgen dat
de bestuurscultuur in Aalsmeer blijvend verandert. In de bijna anderhalf jaar dat ik waarnemend burgemeester ben, heb ik Aalsmeer leren kennen als een ondernemende, levendige gemeente, met veel
enthousiaste vrijwilligers. Een gemeenschap die het verdient om
goed bestuurd te worden.”
Elders in deze krant een nadere kennismaking met waarnemend burgemeester Jeroen Nobel.
spannend en dus gingen vele bezoekers toch een kijkje nemen. Een
ontdekkingstocht door de weelderige tuin met vijver naar de kas. Hier
waren onder andere opgravingen
te zien uit Calslagen en Oosteinde,
sommige stukken stammen zelfs
uit de zestiende eeuw. Ook boeken over Aalsmeer lagen uitgestald
en natuurlijk waren affiches te zien
van Plaspop, het nieuwe ‘kindje’ van
DIP. Het was extra feest hier trouwens, voor de vijfde keer illegale
deelname! Alle locaties op één dag
bezoeken, was nauwelijks mogelijk.
Zoveel te zien en te doen. Menigeen is ook twee dagen op pad gegaan. Wie slechts een dag kon vrij
maken, heeft vast vooraf een planning gemaakt. Naar de Gedichtentuin in het Boomkwekerskerkhof, met het pontje over naar Nieuwe Meer, toch maar iets verder fietsen voor het kunstencentrum aan
de Aalsmeerderweg en het nieuwe
atelier aan de Hornweg. Het kunstweekend afsluiten kon zondagmiddag met muziek bij cultureel café
Bacchus en bij het keramiekatelier
van Carla Huson, die een bijzondere
collectie van de watertoren presenteerde (ook kaarsen), op het Stokkeland. Gezellig zitten op het gras
in het zonnetje en luisteren en meezingen met de Coolcast Band. Een
heerlijke afsluiting van een evenement dat hopelijk nog vele jaren op
de kalender van de stichting Kunst
en Cultuur blijft staan!
Elders in de krant de Kunstroute van
Janna van Zon per fiets en een terugblik met foto’s van www.kicksfotos.nl

Fietser zwaargewond na botsing met bus
Aalsmeer - In de Hortensialaan, ter
hoogte van de Gloxiniastraat, is vrijdagmiddag 16 september een ongeval gebeurd. Een fietser is achterop een bus van Schiphol Sternet
gebotst. De fietser raakte zwaargewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en meerdere ambulances rukten uit. De persoon is met
spoed naar het ziekenhuis gebracht.
De straat is enige tijd afgesloten geweest voor politieonderzoek.
Foto: Marco Carels

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Woningbrand in Albrechtstraat

Drukke dagen voor korps
van Brandweer Aalsmeer
Aalsmeer - Drukke dagen voor
de vrijwilligers van het brandweerkorps Aalsmeer. Afgelopen weekend waren de collega’s van Uithoorn een dagje op stap en werd
dubbele dienst gedraaid. Maandag
19 september rond kwart over één
in de middag is de brandweer uitgerukt voor een gaslek in het Seringenpark. De netwerkbeheerder
heeft aan beide zijde van de leiding
een ballon geplaatst zodat de lekkage gedicht kon worden. Uit veiligheidsoverwegingen zijn brandweerlieden ter plaatse gebleven totdat de
leiding was gerepareerd.
Dinsdag 20 september, even voor
half twaalf in de ochtend, werden
de hulpdiensten gealarmeerd voor
een woningbrand in de Albrechtstraat. De brand woedde in de keuken van het huis. Op het moment

dat de brandweer arriveerde was
het vuur al doorgeslagen door het
plafond heen naar de eerste verdieping. De brandweer had de brand
snel uit. De schade in de woning
is enorm. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De bewoners waren op het moment van de brand
niet thuis. Naar de exacte oorzaak
wordt onderzoek gedaan.
En dinsdag rond zeven uur in de
avond heeft de brandweer assistentie verleend aan de ambulancedienst. Een vrouw moest van een
boot worden getild. Samen met het
personeel van de ambulance hebben de brandweerlieden de vrouw
van de boot getild, waarna ze naar
het ziekenhuis kon worden vervoerd. Petje af voor dit veelzijdige,
vrijwillige korps!
Foto: Marco Carels

Wekelijks eenden dood
door botulisme
Kudelstaart - De sloot bij de Albrechtstraat heeft al de hele zomer
te kampen met botulisme. Buurtbewoners hebben hiervan al bij meerdere keren melding gedaan bij de
gemeente en bij de Meerlanden. Er
gebeurt echter niets, terwijl er wekelijks zo’n vier à vijf dode eenden
in de sloot drijven. Afgelopen zondag 18 september zijn medewerkers
van de Dierenambulance op bezoek
geweest. Volgens de medewerkers

moet er snel iets gebeuren, anders
zijn straks alle eenden en vissen
dood. “En dat is toch zielig”, aldus
een bewoner in een melding aan de
krant. Een oplossing voor dit serieuze probleem geeft hij ook: “Vijf of
zes jaar geleden heeft de brandweer
een pomp in de sloot gezet om het
water in beweging te zetten.” Tijd
voor actie gemeente, provincie, waterschap of brandweer. Dit kan zo
niet langer!
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Burendag in Open Hof kerk
met diverse activiteiten

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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
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. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
25 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, Linnaeuslaan.
Zondag dienst om 10u. met Annechiena van Veen-Vrolijk.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Spreker Gordon van Veelen.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte voor Vredeswerk. Opvang 0-4 jaar via 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. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
N. Raadgever, Ede. Organist: J.
v/d Zwaard.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met

Bijbelverhalen
bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 28 september van 19.45 tot 20.45 uur worden Bijbelverhalen verteld. In films,
muziek, boeken en schilderijen
wordt regelmatig verwezen naar
verhalen uit de christelijke cultuur.
Ook op televisie en in de sociale media komen deze onderwerpen
voorbij. Wilt u hier wat (meer) over
weten, dan geeft de Oost-Inn u nu
die mogelijkheid. Woensdag gaat
het verhaal over Johannes de Doper. Belangstellenden zijn van harte welkom in Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211

Kinderen uit het Kinderhuis Batang Pinangga op de Flippijnen.

Presentatieavond van OSA
Kudelstaart - Op woensdagavond
12 oktober is weer de presentatieavond van OSA. Het thema is ‘Kinderen en Jongeren in Ontwikkelingslanden’.
De avond wordt dit keer gehouden
in het Dorpshuis van Kudelstaart
aan de Kudelstaartseweg 239. Vier
organisatie houden deze avond een
presentatie met fotobeelden over
hun project, waarvoor zij in 2015
geld hebben ingezameld. OSA heeft
daarop het geld verdubbeld tot een
maximum van 2500 euro. De projecten zijn in Thailand, Flippijnen,
Nepal en India. U kunt deze avond

zien wat er allemaal met het geld
is gebeurd. Naast deze presentaties staan er stands met informatie en foto’s van andere projecten
die eveneens geld hebben ingezameld en subsidie hebben gekregen
in 2015. Er zal ook een stand aanwezig zijn van de Wereldwinkel met
chocola van Tony Chocolonely en
een stand van de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer. Iedereen
is welkom, er is vanaf 19.30 uur inloop met koffie en thee. De avond
start om 20.00 uur in het Dorpshuis.
Meer informatie is te vinden op de
website: www.osa-aalsmeer.nl.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

ds. R. Mager, Zevenhoven. Organist: H. van Noord.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling
in Engels. Spreker: Gerard de
Groot. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. M.
Janssens uit Utrecht en 16.30u.
met ds. S.J. Maliepaard uit Barneveld.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. woordcommunieviering in Kloosterhof met M. van
Zoelen. Zondag 9.30u. Eucharistieviering. Om 14u. Poolse dienst
met Krzysztof. Donderdag 15
september 9.30u. Eucharistieviering in Karmelmerk met Samuel
en m.m.v. diverse koren.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. jubileumviering met
bisschop Jan Schoon en pastor Jacob Spaans. Orgel: Mattijs
Ploeger. M.m.v. Byzantijns koor.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst ds. P.J. Vrijhof m.m.v. koor Hosanna in Excelsis.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering
m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27 van september tot
en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag. Op 26
september 20u. met drs. Steve
van Deventer.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Ontmoeting in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 28 september is er van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid voor inloop en ont-

Van Aalsmeer naar Amsterdam

Thema’s vroeger en nu in
inloopcentrum senioren
Aalsmeer - Veel senioren weten nog precies hoe het vroeger
allemaal was. Hoe Aalsmeer zijn
bloemen verkocht, waar een uitgaansgelegenheid was, etc. Omdat Aalsmeer, en zeker het vroegere Aalsmeer, zo aanspreekt zijn
er elke eerste vrijdagmiddag van
de maand thema bijeenkomsten bij
het Inloopcentrum in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Naast met
Aalsmeer zijn mensen ook bekend
met Amsterdam. Foto’s van het Amsterdam van nu kunnen herinneringen doen opleven aan het Amsterdam van vroeger. Die herinneringen kunnen opnieuw beleefd worden met behulp van materiaal, foto’s
en films die mensen vaak thuis nog
hebben. Zo kent Amsterdam ook
zijn eigen artiesten van vroeger en
van nu. Haarlemmermeerders weten als geen ander hoe Hoofddorp
en Rijsenhout veranderd zijn. Ook
daar moet voldoende materiaal van
te vinden zijn en wat absoluut gedeeld moet worden. Het inloopcentrum zoekt daarom mensen die hun
herinneringen, films en ander mate-

riaal aan en over Aalsmeer, Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem
met anderen willen delen. De medewerkers kunnen uw hulp goed gebruiken, het helpt bij de thema middagen en het geeft tegelijkertijd een
gezellige middag met bondgenoten.
De bijeenkomst start vrijdag 30 september met Amsterdam. Vanaf 14.00
uur wordt eerst een kop koffie gedronken, waarna onlangs gefotografeerde beelden vanuit de grachten bekeken worden en van een verhaal zijn voorzien. Na een middag
Amsterdam staat weer een middag
Aalsmeer op het programma en wel
op vrijdag 7 oktober, hopelijk met de
hulp van de heer Roodenburg. Vrijdag 14 oktober is de Haarlemmermeer aan de beurt en op 21 oktober Haarlem en de maand eindigt
op 28 oktober met Amsterdam. De
medewerkers van het Inloopcentrum hopen dat er veel belangstelling is voor deze vorm van themabijeenkomsten. Mailen kan naar emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of
bel 06-22468574 en vraag naar Jennifer of Ellen.

Aalsmeer - Eveneens als de afgelopen drie jaar organiseert de Open
Hof Kerk gemeente ook dit jaar de
Nationale Burendag. De aangelegenheid wordt georganiseerd om de
buurt uit te nodigen voor een kopje
koffie en tevens mee te laten doen
aan een van de vele evenementen
die op en rond de kerk georganiseerd worden. Aanstaande zaterdag 24 september zijn er vele workshops die geheel vrijblijvend bezocht kunnen worden. Van bloemschikken tot foto’s maken met de
hele familie door een professionele fotografe, het is allemaal mogelijk
tijdens de Nationale Burendag. Voor
de kinderen is er een speciaal programma wat zich voornamelijk op
het kerkplein afspeelt. Een springkussen zal er staan en er komt een
speciale hoek waar men kan bijkomen van het springen, onder het
genot van een geroosterd broodje, de warmte van een vuurkorf of

Initiatief kerken in Rijsenhout

Schoolplein wordt krottenwijk
Rijsenhout - De beide kerken in
Rijsenhout slaan de handen ineen
en nemen initiatief om het schoolplein van de Immanuel school in Rijsenhout op zaterdag 24 september
in een grote krottenwijk te veranderen. De ‘Nacht Zonder Dak’ wordt
voor jong en oud georganiseerd;
waarbij het de bedoeling is dat de
deelnemers in zelfgebouwde hutten
van karton en plastic de nacht door

Kudelstaart - Interkerkelijk koor
Song of Joy viert haar 20 jarig jubileum. Het jubileumconcert hiervoor is
gepland op zaterdag 22 oktober en
vindt plaats in kerkelijk centrum De
Spil, Spilstraat 5. Aanvang is 20.00
uur. Het wordt een avond met een
zeer gevarieerd programma. Song of
Joy zal een aantal prachtige liederen zingen.
De Urker Mans Formatie, bekend
van radio en televisie, werkt ook
mee aan deze avond. De mannen
zingen een selectie uit hun uitgebreide repertoire. Song of Joy en de
U.M.F. treden ook samen op. Verder
is er een gelegenheidskoor waar-

in oudleden van Song of Joy samen
met het huidige koor nog eenmaal
optreden, onder leiding van voormalig dirigent Ton van den Berg.
Het belooft dus een heel muzikale
avond te worden.
Toegangskaarten voor het concert á
10 euro per persoon, inclusief koffie of thee in de pauze, zijn te koop
bij De Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart, Het Boekhuis in
de Zijdstraat, Kraan Mode aan de
Aalsmeerderweg en De Gemakswinkel in Leimuiden. En natuurlijk
bij alle leden van het koor. Meer informatie over het concert is te vinden op www.songofjoy.nl.

moeting. Onder het genot van koffie en/of thee even gezellig bijpraten. Hartelijk welkom allemaal in
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 24 september gaan de leden van Drumfanfare
Melomanie en handboogvereniging

gaan brengen. Met deze actie wordt
geld opgehaald voor straatjongeren
in Bolivia, Kenia en India, die hun
nacht altijd op deze manier moeten
doorbrengen. Ook wordt een markt
gehouden waar talenten optreden
en spullen zullen verkopen. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om het dorp en de markt te
bezoeken van 19.30 tot 21.00 uur.
Locatie: Immanuel school.

Start Begra bijbelstudies
maandag in Heliomare
Aalsmeer - Met ingang van maandag 26 september worden de Begra
bijbelstudieavonden weer voortgezet. Na een lange zomerperiode ziet
het bestuur en naar uit haar trouwe
bezoekers en hopelijk ook veel nieuwe gezichten te mogen verwelkomen in de gezellige ontvangstruimte van Heliomare aan de Zwarteweg 98. Aanvang is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de zaal ontvangstklaar
gemaakt en wordt iedereen een kopje koffie of thee aangeboden. De Begra-avonden zijn al vanaf december
2000 bijzonder in trek, omdat daar
door bijbelvaste leraren uit het hele
land het evangelie, de blijde boodschap van Gods Zoon, op een begrijpelijke en aansprekende wijze
wordt uitgelegd. De Begra is geen
gemeente, maar gemiddeld worden
deze maandagavonden door zo’n 50
tot 60 bezoekers uit een straal van 20
kilometer rondom Aalsmeer bezocht.
Zij komen uit allerlei kerkgenootschappen en hebben één gezamenlijk doel: Hun geloof in de God van
de Bijbel te versterken. Tot en met
29 mei 2017 zijn de wekelijkse sprekers al vastgelegd en gezien de namen belooft het opnieuw een boeiend en leerzaam seizoen te worden.
De startavond zal worden verzorgd
door plaatsgenoot dominee Steve
van Deventer. Een mooie gelegenheid om deze avond kennis te komen maken en te ondervinden hoe
het op zo’n Begra-avond toegaat. De
toegang is gratis, wel wordt er een
bijdrage gevraagd om de kosten van
de avond (circa 250 euro) te dekken,
waarvoor ‘het mandje’ wordt aanbevolen. Ook kunt u uw bijdrage als gift
periodiek overmaken, die dan fiscaal

Viering 155 jaar
Oud Kath.kerk

Jubileumconcert Song of Joy

een zelf gewarmd worstje. Binnen
in de kerkzaal laat de gemeente van
de Open Hof Kerk zien wat er allemaal gebeurt op en rond de kerk
door middel van informatie stands.
Binnen is er ook een grote knutselhoek waar onder het genot van een
kopje koffie de mooiste creaties gemaakt kunnen worden. Tevens is er
binnen een bloemschik workshop.
Mocht u met de gehele familie komen dan kunt u meteen een familieportret laten maken door de fotografe die speciaal haar studio verplaatst naar de Open Hof Kerk. Laat
u ondertussen niet verrassen door
de streken van de goochelaar die
overal door de kerk loopt en u vervolgens in de maling neemt. Kortom, wederom een vol programma
tijdens de Nationale Burendag in de
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan.
Iedereen is zaterdag van harte welkom van 14.00 tot 17.00 uur. De koffie en thee staan klaar!

Aalsmeer - Op 27 augustus 1861,
155 jaar geleden, wijdde de toenmalige bisschop van Haarlem, Casparus Johannes Rinkel, de nieuwgebouwde kerk aan de Oosteinderweg in. Dit willen de huidige gebruikers van de Oud Katholieke Kerk
niet ongemerkt voorbij laten gaan
en gaan het jubileum gedenken met
een pontificale viering met de huidige bisschop van Haarlem Dirk Jan
Schoon en met pastor Jacob Spaans
op zondag 25 september vanaf 16.00
uur. Het orgel zal bespeeld worden
door Mattijs Ploeger en de dienst
wordt muzikaal opgeluisterd door
het Utrechts Byzantijns koor onder
leiding van Grigori Sarolea. Na afloop is er informatie, kennismaking
en een receptie. Belangstellenden
zijn van harte welkom.
Target weer huis aan huis oud papier
ophalen. De lopers hopen dat alle
inwoners het papier in tilbare dozen
aan de rand van de weg plaatsen. De
opbrengst van het oud papier komt
ten goede aan beide verenigingen.
Daarna is de eerstvolgende ophaalronde zaterdag 29 oktober.

aftrekbaar kan zijn wegens de ANBIstatus. Tevens kan er voor 2 euro een
CD van de laatste studieavond worden aangeschaft om thuis nog eens
rustig na te luisteren of een ander
mee te bemoedigen. Voor meer informatie: www.begraaalsmeer.nl.
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Lara, Tess, Michelle, Senna, Isa,
Noam en Kristan, kinderen van
Solidoe en toekomstige leerlingen
van het integraal kindcentrum
Triade:
“Wij willen graag op de
avonturenspeelplaats een
speelbos, trampoline, tunnel,
klimtouw, kabelbaan, boomhut,
klimrek en waterspeelplaats.”

Henk van Wijk, coördinator
Gehoorzame Huishondenschool
Aalsmeer
“Graag natuurlijke begroeiing
op de trainingsvelden zodat er
beschutting voor de honden is...”

Bram Landzaat, dorpsdichter en
oud voetballer van VVAalsmeer:
“Het zou mooi zijn als
er aandacht komt voor
duurzaamheid. Bijvoorbeeld
door het plaatsen van
zonnepanelen…”

Uitnodiging
DENK MEE oVER DE
INRIcHTING VAN EEN
BIjzoNDER REcREATIEGEBIED
Voormalig VVA terrein
wordt herontwikkeld

Maandag 26 september
Inloopbijeenkomst voor iedereen.
U kunt komen wanneer u wilt tussen
15.30 en 19.30 uur in de kantine van
Fc Aalsmeer, Beethovenlaan 120.

Roos en Danique, jongeren uit
de Hornmeer:
“Als de gymzaal weggaat zouden
we wel weer graag een muur
willen om tegenaan te schieten”

Van 16.00-17.00 uur vindt een
aparte kindersessie plaats over de
avonturenspeelplaats.

Vince Boom, oud
kinderburgemeester Aalsmeer
“Wat ik belangrijk vind aan
een kinderspeelplaats is dat
het hondenpoepvrij is. Ook zou
het mooi zijn als er een ‘freerunparcours’ komt.” Wil je weten
wat Vince met een freerunparcours
bedoelt, kijk dan het filmpje op
facebook gemeente Aalsmeer.

Elize Eveleens is vaak in het
Hornmeerpark te vinden met haar
honden:
“Ik verwacht dat onze actieradius
weer een heel stuk groter wordt
als er ook op het VVA terrein
een stuk park bijkomt. Het zou
fantastisch zijn als we dan weer
een lange wandeling door het
Hornmeerpark kunnen maken.”

jongeren tussen 12 en 23 jaar worden
speciaal uitgenodigd om onder andere
over de vervanging van de jongeren
ontmoetingsPlek (joP), het basketbalveldje
en het trapveldje te praten.

Sophie van Raaphorst, kinderburgemeester:
“Ik vind het heel erg leuk om 26 september
samen met Vince Boom, en andere kinderen de
avonturenspeeltuin te ontwerpen. Ik vind het
goed dat de gemeente naar ons luistert want wij
gaan er straks spelen. Ik hoop dat er veel kinderen
komen en dat we samen een hele gave speeltuin
ontwerpen. Kom je ook?”

Gertjan van der Hoeven, wethouder en
verantwoordelijk voor dit project:
“De herontwikkeling van het zes voetbalvelden
grote VVA terrein is een unieke kans om een
prachtig groen recreatiegebied voor jong en
oud te ontwikkelen. Kom daarom meepraten op
maandag 26 september in de kantine van FC
Aalsmeer.”

Het voormalige VVA terrein (gebied tussen
Burg. Kasteleinweg, Zwarteweg en Dreef) wordt
herontwikkeld tot een bijzonder recreatiegebied
met een groene uitstraling, dat aantrekkelijk
is voor jong en oud. De gemeente Aalsmeer
wil graag samen met alle belangstellenden een
goede invulling geven aan dit recreatiegebied.

Arie van Doorn, voorzitter
Wijkoverleg Hornmeer:
“Ik wil graag dat we met elkaar
nadenken over hoe we de twee
Hornmeerparken aan elkaar
kunnen verbinden tot één geheel”

Voor meer informatie kijk op www.aalsmeer.nl/
project-hornmeer en kijk op facebook
Gemeente Aalsmeer voor de leuke interviews
met betrokkenen. Kinderen, groenliefhebbers,
hondenschoolhouder, wandelaars, wijkoverleg
en vele anderen vertellen wat ze het liefste
zouden willen in dit groene recreatiegebied.

Marco den Haan, jongerenwerker
DOCK Aalsmeer:
“Heb je ideeën voor een nieuwe
JOP of wil je wat anders voor
jongeren? Kom dan ook op
26 september en denk mee…”
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Muziek, gezelligheid en jaren zestig

AGENDA

Laatste Madness met Arthur
Ebeling en Favourite Sky
Kudelstaart - Alle liefhebbers van
muziek, cultuur en gezelligheid en
mensen die (oude) bekenden willen
ontmoeten, zijn welkom op de allerlaatste Madness bijeenkomst. Naast
een ‘wereld’-groep, een coverband
en historische opnames uit de zestiger jaren, is er een werkelijk unieke poster tentoonstelling, van alle
groepen die in de loop der jaren opgetreden hebben. Deze kunstzinnige aanplakbiljetten, getekend door
Hennie van Zanten, zijn nu ook verzameld in een boek en te bestellen voor een redelijk prijsje. In 1966
werd Kudelstaart ‘wereldberoemd’
in de omgeving vanwege het feit dat
alle beat- en popgroepen van Nederland bij de Madness speelden.
Golden Earing, Outsiders, Q65, Rob
Hoeke, Cuby and the Blizzards, Tee
Set, Motions, Bintangs, The Buffoons, Les Baroques, Zen, John King
Size Russell en vele anderen. Zelfs
buitenlandse groepen, zoals The
Marmelade, Adams Recitel en Davy Jones traden op bij The Madness.
Nu, 50 jaar later, wil het Madness
bestuur het kunstje nog eenmaal
herhalen. Het wordt een verrassende middag. Van de groepen die bij
de Madness geweest zijn, is beeld
en geluid verzameld. Vele bekende
nummers komen langs om, in het
van vroeger bekende decor, de sfeer
van de jaren zestig terug te halen.
Tevens een top-optreden van Nederlands best bewaarde muzikale
geheim, wereldberoemd onder collega muzikanten vanwege zijn eigenwijze toch zeer toegankelijke
songs en zijn bijzondere beheersing van de Gretsch gitaar. Al jaren
een graag geziene gast op Oerol en
op de Parade en speelde op diverse internationale Jazz- en bluesfestivals: Zanger en gitarist Arthur Ebeling. Arthur komt met zijn complete
groep. In 1988 bekwaamt hij zich, na

eerst in een rock and roll band gespeeld te hebben, in rhythm & happy blues, country blues vermengt
met jazz invloeden.
En de Madness presenteert een optreden van een alternatieve popband (Indie Pop met Amerikaanse
invloeden): Favourite Sky. Geïnspireerd door Paul Weller, Wilco en Ryan Adams en 16 Horsepower speelt
Favourite Sky energiek, vol dynamiek en avontuur, soms ingetogen
en licht psychedelisch, maar ook
vaak stevig en up-tempo met lekker
gitaar en hammond werk. Favorite
Sky speelt ook hits van The Beatles
en The Stones!
Na The Revival of The Madness
in 2001 met Cuby en daarna Armand, Swinging Soul Machine en
nog twee keer Cuby kunnen bezoekers nog eenmaal terug naar de sixties. Bericht vrienden en kennissen
over deze unieke middag! Ook voor
niet oud-leden, iedereen is van harte welkom!
Datum: zondag 16 oktober om 16.00
uur, entree: 12.50 euro. Locatie: Het
Dorpshuis Kudelstaart. Kaart verkoop bij Meer voor fietsen aan de
Kudelstaartseweg 224, Boekhuis
Aalsmeer in de Zijdstraat en telefonisch via 06-30725734 (R. Bon).

Om de week op vrijdagavond

Bandbrouwerij gaat weer
van start in N201
Aalsmeer - De Bandbrouwerij is
ondertussen aardig ingeburgerd in
het Aalsmeerse muzieklandschap.
Vanaf vrijdag 23 september zijn
weer om de week de oefenruimtes
in N201 de hele avond beschikbaar
om muziek te maken met andere
muzikanten; of je nu allang in een
band speelt of nog niet, of een klassiek instrument speelt maar weleens iets wil doen samen met een
rock- of popband; alles kan worden uitgeprobeerd bij de bandbrouwerij op vrijdagavond in N201 aan
de Zwarteweg. Onder begeleiding
van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt er flink op los gejamd, gespeeld, geoefend net zo lang tot er
optredens georganiseerd kunnen
worden zowel in N201 als daarbuiten.
Je kunt je aanmelden op de Facebookpagina van De Bandbrouwerij.
Hier kun je terecht voor informatie
en al je vragen. De bandbrouwerij is
van 20.30 tot 01.00 uur en daarbij is
er van 20.30 tot 23.00 uur een bandcoach of muziekdocent aanwezig

die je helpt met de akkoordenschema’s en tips om goed samen te spelen. Daarna is er nog 2 uurtjes vrij
jammen waar alle aanwezigen aan
mee kunnen doen, ook is de oefenruimte boven gratis beschikbaar
voor de deelnemers en daar mag je
doen wat je maar wil.
Belangrijkste is dat het gezellig is en
dat iedereen speelervaring kan opdoen en andere muzikanten kan leren kennen. Als je eerst wil komen
kijken hoe anderen het doen is dat
ook prima: de bar is open, doe een
drankje en kijk eerst de kat uit de
boom, geen probleem. Zowel muzikanten als andere geïnteresseerden
zijn altijd welkom om even langs te
wippen.
De Bandbrouwerij is er voor alle
muzikanten vanaf 15 jaar. Een maximumleeftijd is er niet, een beperking in genre in principe ook niet,
maar het repertoire is wel gericht op
popmuziek in de breedste zin. De
bandbrouwerij is om de week, de
data zijn uiteraard ook op de facebookpagina te vinden. Deelname is
gratis.

Woensdag nieuwe film ‘Storks’

Bridget Jones’s Baby en
Havana Moon in bioscoop
Aalsmeer - Storks (ooievaars) bezorgen baby’s of tenminste dat deden ze. Nu bezorgen ze pakketjes
voor de wereldwijde internetgigant
Cornerstore.com. Junior, de top bezorger onder de ooievaars, staat op
het punt promotie te maken. Juist
op dat moment wordt de Baby Fabriek per ongeluk geactiveerd. Een
super schattig, maar volstrekt onwettig klein meisje is het gevolg. Junior is hiervoor verantwoordelijk samen met Tulp, de enige mens op
Ooievaars Berg. Om te voorkomen
dat zijn baas hierachter komt, haast
Junior zich samen met Tulp om dit
probleem pakketje -zijn eerste bezorgbaby- af te leveren. ‘Storks’ is
een onthullend avontuur waarin
meer dan één familie het ware geluk vindt en het bestaansrecht van
de ooievaar weer tot leven wordt
geroepen. Vanaf volgende week
woensdag 28 september te zien in

Bioscoop Aalsmeer. Deze nieuwe
animatiefilm duurt 89 minuten. Op
woensdag en in het weekend presenteert Bioscoop Aalsmeer diverse
films voor de jeugd in zowel de grote als de kleine zaal. Neem plaats in
het pluche voor ‘Huisdiergeheimen’,
‘The Jungle Book’, ‘Casper en Emma
op safari’, ‘Vampierzusjes 2’ of ‘Woezel en Pip’. Uiteraard biedt Bioscoop
Aalsmeer ook diverse films voor volwassenen, waaronder de populaire film ‘Bridget Jones’s Baby’, vrijdag 23 september ‘Havana Moon’
met The Rolling Stones en dames
noteer alvast Woensdag 26 oktober:
Ladies Night met ‘Hartenstrijd’. Kijk
voor meer informatie op de website www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten zijn te bestellen via bioscoop@
studiosaalsmeer.nl en 0297-753700
en zijn te koop in de biosbar in het
Studiocomplex aan de Van Cleeffkade 15.

Nachtruis met Mr. Jones,
Tahko en Monty in N201
Aalsmeer - Na een korte zomerstop staat er de komende maanden weer heel wat te gebeuren in
de club en zaterdag 24 september
is de aftrap met editie nummer zes
van Nachtruis: het lekkerste technofeest buiten de stad! In N201 kun je
weer de hele nacht het onvervalste ravers gevoel over je heen laten
komen zoals je dat mag verwachten bij een technofeest met dj’s die
hun vak verstaan en in ongedwongen sfeer. N201 is inmiddels een
locatie met een rijke geschiedenis
van lange nachten vol intense feestjes en dus bij uitstek geschikt voor
dit concept.

Naast de uit Kudelstaart afkomstige, vaste Nachtruis resident dj’s
Meneer Marcel en Jor-Dy, heeft de
organisatie wederom een aantal artiesten van hoog niveau uitgenodigd
voor deze editie:
Tahko, inmiddels afgestudeerd aan
de Herman Brood Academie, heeft
in z’n carrière als artiest nu al een
grote indruk gemaakt. Ondanks z’n
jonge leeftijd heeft Tahko al op de

dikste feesten gedraaid. Ook qua eigen producties doet deze man het
goed met producties op bekende
techno labels.
Nachtruis is altijd op zoek naar talentvolle DJ’s om een podium bieden. DJ Monty werd gespot op het
TechnoFarm Festival waar hij als resident-dj het publiek wist te verrassen met z’n opbouwende en energieke draaistijl. Monty staat al 15
jaar achter de draaitafels, maar
draait alleen op exclusieve feesten
waar hij z’n voorliefde voor TechHouse en Techno kan laten horen.
Op 24 september zal hij de avond
openen en het Nachtruis publiek
gaan opwarmen voor een avondje
dikke en duistere Techno! Mr. Jones
is de exclusieve productiepartner
van niemand minder dan de ‘Baron of Techno’ Dave Clarke. Samen
zitten ze regelmatig in de studio
van Dave Clarke en vormen zij het
duo Unsubscribe. Mr Jones heeft
al verschillende keren op Awakenings Festival gestaan evenals op
Mysteryland, De Melkweg en Solar
Weekend, maar op 24 september is
hij dé headliner van Nachtruis en zal
hij de ‘rave cave’ aan de Zwarteweg
op z’n grondvesten doen schudden!
Er zijn via promoteamleden nog beperkt kaarten verkrijgbaar voor 5
euro, aan de deur is de entree 10
euro. Minimumleeftijd is 18 jaar
en legitimatie is verplicht. Kijk voor
meer info op de facebookpagina
van Nachtruis

Vrijdag en zondag livemuziek

ZZ Top undercover en
Sjako! in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend staan er wederom twee voortreffelijke bands op het podium in
The Shack. Vrijdagavond 23 september gaan de mannen van The Pheromones undercover in een zinderende tribute aan de koningen van de
bluesy boogierock: ZZ Top! Wie kent
ze niet, al die bekende grote hits als:
Sharp Dressed Man, La Grange,
Gimmi All Your Lovin, Tush, ze komen allemaal voorbij in deze dampende boogie rockshow! Geweldige
line-up met klasse muzikanten. Marijn Slager op zang en gitaar, Matthijs Hoitsma op gitaar en zang, Tanco Baart op drums en zang en Michiel Slager op bas. Zondag 25 september presenteert The Shack met
trots de legendarische band Sjako!
Sjako geldt als één van de meest invloedrijke bands uit de Nederlandse pop-rock scene. De legendarische albums ‘Livewire’ met de single Hurt en ‘2 Meter Sessies’ staan
in menig lijstje van favoriete album.
Het van oorsprong Haarlems rocktrio (opgericht door Wouter Planteijdt in 1981) slaagt erin een unieke
mix tot stand te brengen tussen in-

dividueel vakmanschap, en een experimenteel geluid.
Het is inmiddels 2016, de band bestaat dit jaar 35 jaar en hun tiende album is pas uit! Sjako bestaat
uit: Wouter Planteijdt op zang en gitaar, Thijs Vermeulen op basgitaar,
Richard Heijerman op drums, René van Barneveld op gitaren en Patrick van Herrikhuyzen op toetsen.
The Shack is vrijdag 23 september
open vanaf 20.00 uur en ZZ Top undercover begint om 22.00 uur. Entree 8 euro. Zondag 25 september
open vanaf 15.00 uur, aanvang Sjako 16.00 uur en de entree is eveneens 8 euro per persoon.
Eric Clapton Tribute
Zondag 2 oktober: Claptunes Eric
Clapton Tribute. Claptunes neemt
muziekliefhebbers mee op een muzikale reis door de tijd, langs de
songs van Cream, Blind Faith, Derek
and the Dominos, Yardbirds en het
solowerk van mister Slowhand. Een
middag die fans van classic rock,
blues en sfeervolle live muziek zal
aanspreken. Info: www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Stemapparaat
‘Boston’ €12,95
KOOPJE:

Ukelele
‘Mahalo’ €31,95
(diverse kleuren)

NIEUW:

1/2 Kindergitaren
‘Martinez’ €59,(diverse kleuren)
TIP:

Ook verhuur van
geluidsapparatuur

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

Muziek/Cabaret
Vrijdag 23 september:
* Bandbrouwerij in N201 voor muzikanten van 20.30 tot 01u.
* ZZ Top Undercover in The Shack,
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 24 september:
* Nachtruis met Mr. Jones, Tahko en
Monty in N201, Zwarteweg.
* Cabaret ‘Stop met huilen’ door
Emile van der Logt in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 25 september:
* Band Sjako! in The Shack, Oude
Meer vanaf 16u.
Donderdag 29 september:
* Meezingavond smartlappenkoor in
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.
Vrijdag 30 september:
* Concert ‘Inside Mc.Cartney’ in De
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Zaterdag 1 oktober:
* Soulband Nora live in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 2 oktober:
* KWF Korenmarathon in Studio’s
Aalsmeer, Van Cleeffkade, 11-17u.
Films/Toneel
22 tot en met 25 september:
* Tobo brengt Amateurs. Toneelvoorstellingen in Noorddamcentrum
Bovenkerk van donderdag tot en
met zondag vanaf 20.15u.
Vrijdag 23 september:
* Filmdocumentaire Havana Moon
met The Rolling Stones in Bioscoop
Aalsmeer vanaf 20.45u.
Woensdag 28 september:
* Animatiefilm ‘Storks’ in Bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Exposities
Zaterdag 24 september:
* Red Ball Express in Crash Museum in Fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Voertuigen bekijken van 9.30
tot 11.30u. en na 14.30u.
24 en 25 september:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a
10.00 uur. Zaterdag veiling 15u.
Vanaf 28 september:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeentehuis. Woensdag 20u. opening met
rondleiding door Joop Kok.
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders
Genootschap in De Oude Veiling,
Marktstraat.
Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Seringenpark in het gemeentehuis. Te
zien tijdens openingstijden.
Tot en met 16 oktober:
* Expositie vier jonge talenten in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer,
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 22 september:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaarten bij DES in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.

* Quiz popkenner in The Beach,
Oosteinderweg 243a vanaf 20u.
Vrijdag 23 september:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Kaarten bij FC Aalsmeer in kantine
Beethovenlaan 120 vanaf 20u.
Zaterdag 24 september:
* Historische Dorpswandel in Centrum. Start 11u. bij VVV, Zijdstraat.
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
* Burendag in Open Hof kerk, Ophelialaan van 14 tot 17u.
* Snuffelmarkt in Ontmoetingskerk,
Rijsenhout van 10 tot 15u.
24 en 25 september:
* Amb8route langs ambachtelijke
plekjes (8) in Kudelstaart. Start bij
Oevers, Kudelstaartseweg. Zaterdag
en zondag van 10 tot 16u.
Zondag 25 september:
* Watertoren langs Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
* Vogelbeurs in zaal Baccara, Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
Maandag 26 september:
* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Film ‘Flowering the Sky’ v/a 19.30u.
en clubavond v/a 20u. Videoclub in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
Dinsdag 27 september:
* Kaartavond Ons Genoegen in Meander, Clematisstraat vanaf 19.30u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Pubquiz in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.
Woensdag 28 september:
* Inloop Oost-Inn in de Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Openingskien BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Donderdag 29 september:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Sjoelclub Aalsmeer in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Vergaderingen/bijeenkomsten
Donderdag 22 september:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u. Onder andere over alternatieve woonvormen.
Vrijdag 23 september:
* Keep it Clean Day in Kudelstaart.
Schoonmaakactie leerlingen Antoniusschool en bewoners. Verzamelen op schoolplein om 14u.
* College Tour, jongeren in gesprek
met vluchtelingen in de Binding,
Zijdstraat vanaf 20u.
Zaterdag 24 september:
* T met AB over Centrumvisie in
pand Zijdstraat 26 vanaf 15u.
Maandag 26 september:
* Inloopbijeenkomst over herinrichting voormalig VVA terrein in kantine FCA, Beethovenlaan 120 van
15.30 tot 19.30u. Speciale kindersessie van 16 tot 17u.
* Bewonersoverleg Kudelstaart over
mini-bieb en tweede supermarkt in
Dorpshuis, Kudelstaartseweg, 20u.
Donderdag 29 september:
* Avond voor (toekomstige) vrijwilligers van Voedselbank van 19.30 tot
21.30u aan Aalsmeerderweg 32c.

Cabaret ‘Stop met huilen’
zaterdag in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 24 september
start het KCA cabaretseizoen in cultureel café Bacchus met ‘Stop met
huilen’ door Emiel van der Logt. Dit
aanstormende cabarettalent heeft
na de finalistentournee van Cameretten 2014 de smaak van het theater te pakken! Dit seizoen staat hij
met zijn eerste avondvullende voorstelling ‘Stop met huilen’ in de Nederlandse theaters. In dit debuutprogramma gaat Emiel werkelijk alle kanten op: van gek worden van
je kinderen, tot geluk, bedrog, de
dood en zelfs stelende bejaarden.
Van lekker luchtig naar zware shit
en weer terug. Zonder filter en met
een grap. Want hoe erg je ook denkt

dat je leven is, er valt altijd wat te lachen, dus: Stop met huilen!
De vrolijke Emiel van der Logt speelt
pas stand-up comedy sinds oktober
2011, maar vanaf die tijd gaat het
snel. In 2013 wint hij de jury- en publieksprijs van de Comedy Slam, en
in 2014 staat hij in het Nieuwe Luxor
Rotterdam in de finale van het prestigieuze cabaretfestival Cameretten.
Met overtuiging, een hoge dosis
energie en vooral veel plezier staat
hij op het podium. De voorstelling is
te zien op zaterdag 24 september in
cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang: 21.00 uur, deur
open vanaf 20.15 uur. Entree is 12
euro.

Ode aan Paul McCartney
in De Oude Veiling
Aalsmeer - De Oude Veiling is vrijdag 30 september het decor voor
‘Inside McCartney’, een concertvoorstelling van Rob Taekema en
Tim Ouw. Zij brengen een muzikale ode aan een van de grootste popartiesten aller tijden. Tijdens ‘Inside
McCartney’ nemen zanger/gitarist
Rob Taekema en bassist/pianist Tim
Ouw het publiek mee in de veelzijdige muzikale levensloop van McCartney ná The Beatles. Tijdens het
concert komen vele nummers voorbij, van grote hits tot minder bekend werk. Taekema en Ouw spelen de muziek niet één-op-één na,
maar voorzien hem van een eigen
interpretatie. Het blijft niet bij muziek alleen: tussendoor vertelt Rob

Taekema achtergronden en anekdotes over de muziek en het leven
van McCartney. De avond wordt georganiseerd in samenwerking met
Boekhuis Aalsmeer. Aanleiding voor
het concert is namelijk de onlangs
verschenen biografie over Paul McCartney van Philip Norman. ‘Inside
McCartney’ is vrijdag 30 september
in de grote bovenzaal van De Oude
Veiling, Marktstraat 19 in Aalsmeer.
De zaal gaat om 19.30 uur open, het
concert begint om 20.00 uur. Wie
vooraf reserveert betaalt 8,50 euro,
entree aan de zaal is 10 euro. Reserveren kan via Boekhuis Aalsmeer:
boekhuis@boekenhof.nl, tel. 0297324454 of in de winkel aan Zijdstraat 12.
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officiële mededelingen
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 nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer 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.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 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.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen 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.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
verhuiZen? geef het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit vanaf 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.
voornemen opschorten bijhouding
persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n)
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer
staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen

Kuggeleijn
Orchel
Boellaard
Jouhar
Słowik
Westerink
Joore
Balta

K.
M.J.
G.
J.
M.A.
B.K.
J.A.
G.H.

05-05-1936
04-08-1984
24-04-1941
00-00-1975
16-03-1991
07-07-1982
10-07-1981
19-11-2014

12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016
12-09-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
besluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van
het bestemmingsplan stommeer, berkenlaan naast huisnummer 26 (uitgebreide procedure)
Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend dat zij de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning - voorbereid met de uitgebreide procedure en
met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) – heeft geweigerd:
- aanvraag om omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan naast huisnummer 26.
De aanvraag betreft het realiseren van een vrijstaande burgerwoning (NL.IMRO.0358.OIAVHB07xH-VG01). Voor voorliggende omgevingsvergunning geldt dat de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27
Wabo moet afgeven alvorens het college van burgemeester
en wethouders tot verlening kan overgaan. De verklaring
kan worden geweigerd indien de raad van oordeel is dat het
project in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In
dit geval heeft een meerderheid van de raadsfracties, die
een ruime meerderheid van de raadszetels vertegenwoordigt,
aangegeven dat het realiseren van bebouwing onwenselijk
is. Op basis daarvan heeft het college op voorhand de mogelijkheid en bevoegdheid om de omgevingsvergunning te
weigeren. Het behoud van het wijkgroen is de belangrijkste
onderbouwing van de weigering. De buurt en haar omgeving
dankt haar schoonheid aan het groen en dan met name op
deze hoek. Verdere verdichting door het bebouwen van dit
perceel wordt als onwenselijk gezien en de gemeenteraad
wenst daarom vast te houden aan de geldende bestemming
van het onderhavige perceel.
CMYK / .eps

Ter informatie
De aanvraag omgevingsvergunning, het besluit weigering
omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing met
bijbehorende stukken liggen van 23 september 2016 t/m 3
november 2016 (6 weken) op de volgende wijzen voor een
ieder ter inzage:
- Bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag
t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30 uur tot 20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm;
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis
van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag
en woensdag tussen 8:30 en 15:30, donderdag tussen
8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 8:30 en 12:30);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl, link: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB07xH-VG01
Beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belanghebbende die ten aanzien van het ontwerpweigeringsbesluit
van de omgevingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door de belanghebbende die kan aantonen daartoe
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep worden
ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht
(Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te
dienen via de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/
Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33.
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 dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Mercuriusstraat 29, 1431 XC (Z-2016/049988), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel.
- Herenweg 3, 1433 GS (Z-2016/050231), het verbreden
van de bestaande dakopbouw.
- Oosteinderweg 591 B, 1432 BM (Z-2016/050207), het
afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het
vestigen van een koffie- en theeschenkerij.
- Stommeerkade 72, 1431 EX (Z-2016/050192), het plaatsen van een terrasoverkapping over het bestaande terras
van het restaurant.
- Van Cleefkade 15, 1431 BA (Z-2016/050879), het plaatsen van een handelsreclame op gevel.
buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie:
- Maarse & Kroon Hof 47, 1431 PC (Z-2016/038473), het
vergroten van werk-/slaapkamer op het dakterras. Verzonden: 15-09-2016.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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 moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Dirkjespeerstraat 15, 1431 LL (Z-2016/030680), het
dichtmaken van de carport en het vergroten van de
schuur in de lengte. Verzonden: 12-09-2016
- nabij Stommeerkade 33 (aansluiting Burgemeester Kasteleinweg), 1431 EK (Z-2016/040413), het aanleggen van
een in- en uitrit ten behoeve van het bouwverkeer gebied
Polderzoom. Verzonden: 12-09-2016
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/040371), het vervangen van 2 containers in silo’s, het deels wijzigen van
de brand- scheidingen in het gebouw, het wijzigen van
in- en uitritten en het wijzigen van het aantal parkeerplaatsen. Verzonden: 13-09-2016
- Kudelstaartseweg 210, 1433 GP (Z-2016/028469), het
wijzigen en verlengen van een steiger. Verzonden: 13-092016
- Oosteinderweg 55, 1432 AD (Z-2016/046865), het plaatsen vaan een tuinhuisje. Verzonden: 14-09-2016
- Zijdstraat 2, 1431 EC (Z-2016/048000), het plaatsen van
een tijdelijk stofschot en afrastering in de periode van
16 september 2016 t/m 1 december 2016. Verzonden:
15-09-2016.
- Stuurboordstraat 6 b, 1433 SC (Z-2016/032648), het
plaatsen van een damwand. Verzonden: 15-09-2016.
- Mijnsherenweg 45 C 13 t/m 45 C 24, 1433 AP (Z2016/039526), het realiseren van 12 prefab bedrijfsboxen. Verzonden: 16-09-2016.
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 49, 1432 AD (Z-2016/049892), het slopen
van een woning met bijgebouwen en kasje
- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/050525), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
ontvangen meldingen, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen

meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/050826), het veranderen van het bedrijf m.b.t.het plaatsen van vier lichtmasten en de uitbreiding van het parkeerterrein
geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het college van
burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Uiterweg 139, 1431 AD (Z-2016/048747), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en de
loods.
- Zwarteweg 143, 1431 VL (Z-2016/049606), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Edisonstraat 22, 1433 KB (Z-2016/049515), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning.
- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL (Z-2016/049166), het verwijderen van asbesthoudende materialen.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
exploitatievergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de
onderkant van deze advertentie.
- Beethovenstraat 62 (Z-2016/042121), ’t Koepeltje verleend op 15 september 2016
terrasvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Beethovenstraat 62 (Z-2016/042121), ’t Koepeltje verleend op 15 september 2016
aanWeZigheidsvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Van Cleeffkade 15 (Z-2016/045119), Merkur Casino Aalsmeer B.V./ verleend op 14 september 2016.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72, (Z-2016/050946), bedrijfsevenement
op 24 september 2016, melding akoord 16 september
2016.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
ter inZage
t/m 29-09-16 Ontwerpbeschikking voor het in werking hebben van een inrichting voor het bouwen van
aluminium scheepsrompen
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 bouwplannen 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 bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 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 verzending 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 belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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Nieuw: Zondagmiddag
schilderen met Annefie

Vrouwenensemble Davanti. Foto: Atlas

Lunchconcert Davanti in
St. Bavokerk zaterdag

Aalsmeer - In de Grote of St.Bavokerk in Haarlem wordt gedurende de zomerperiode elke zaterdag een lunchconcert gehouden van 13.15 tot 13.45 uur. Aanstaande zaterdag 24 september
mag het vrouwenensemble Davanti
uit Aalsmeer dit concert verzorgen.
Het op dit moment 15 leden tellende ensemble zal zeven stukken laten horen die ingestudeerd zijn voor
de deelname aan het Nederlands
Koor Festival op 8 oktober in Roermond. Een try out dus in de prach-

tige ambiance en akoestiek van de
St.Bavokerk! De zeven stukken worden allemaal A-capella gezongen
en bestaan uit klassieke muziek afgewisseld met een Fins wegdroom
momentje, een oud Nederlandse
tragedie, en een Hongaarse oppepper. De toegang tot de kerk, ingang
op de grote Markt, bedraagt 2.50
euro per persoon. Het concert kost
verder niets extra’s. Meer informatie over Davanti, de optredens en de
plek die er nog is voor een lage altstem, is te vinden op www.davanti.nl

Woensdag opening met rondleiding

Expositie Dorrit Klomp
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Van 28 september tot
en met 6 januari exposeert kunstenaar Dorrit Klomp in het gemeentehuis. De officiële opening van deze
expositie met rondleiding is woensdag 28 september om 20.00 uur. Gemeentehuis Aalsmeer, raadhuisplein
1. Iedereen is van harte uitgenodigd
om bij deze opening (met hapje en
drankje) aanwezig te zijn. Wel een
vriendelijk verzoek om u van tevoren voor deze (gratis) opening aan
te melden. Dit kan digitaal: hfkoppeschaar@gmail.com of mobiel 0636560123. De tentoonstelling wordt
om 20.00 uur geopend door Joop
Kok, architect te Aalsmeer. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door
koor Babylon uit Amsterdam onder
leiding van dirigent Frederik Voorn.
Dorrit Klomp studeerde af aan de
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Na haar afstuderen volgde zij
schilderlessen aan de Internationale
Academie fur bildende Kunst, Salzburg, waar zij achtereenvolgens les
kreeg van Josef Mikl en Per Kirkeby.
De stijl van Dorrit is impressionistisch. Zij stelt haar eigen verf samen, gebruik makend van de eitempera techniek. Dorrit werkt zowel met olieverf als pastel en houtskool. Haar kleurenpalet is afwisselend uitbundig (de dansende vrouwen) tot sereen (de vijvers en landschappen).

denken aan godinnen uit de Griekse mythologie. Daarnaast zijn er nog
de schilderijen van de ‘Parisienne‘, elegante vrouwfiguren met grote hoeden. Dorrit: “De vrouw is voor
mij een constante inspiratiebron. Zij
symboliseert voor mij kracht door
zachtheid, intuitie en intellect. Vrouwelijke emoties zijn in grote mate
bepalend voor mijn werk. Het schilderen gebruik ik om gevoelssituaties en persoonlijke ontwikkelingen
uit te drukken.” De tentoonstelling
is tijdens kantooruren op de begane
grond te bezichtigen. De grote werken op de bovenverdieping zijn dan
alleen vanaf de benedenverdieping
te bekijken.

Met OVAK terug in de tijd

Filmmiddag goed bezocht
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 16 september genoten ruim veertig OVAK
leden van een gevarieerde filmmiddag met films uit de verzameling van
Ab Carels. Rob Pommerel van de
vrijwillige brandweer en Nel van der
Ven, toentertijd actief EHBO-er, gaven een toelichting bij de films gemaakt tijdens de grootschalige rampenoefeningen van het leegstaande hotel-restaurant en bioscoop ‘De
Drie Kolommen’ en op het voormalige terrein van Maarse & Kroon. Na

de pauze werd een film uit 1984 vertoond, gemaakt door Jaap Tromp,
met beelden van het voormalige
Rustoord, het Seringenpark en het
Kloosterhof.
Tot slot een film uit 1989 van het
corso, toen nog voor vertrek opgesteld in het dorp en de Pramenrace
die toen nog finishte langs de van
Cleeffkade, vlak naast het Raadhuis.
Alles bij elkaar een geslaagde filmmiddag, die veel herinneringen tot
leven bracht.

geschreven bij de foto kreeg zij uit
handen van de initiatiefneemster
Karin Eveleens de foto uitgereikt. “Ik
ben hier zo blij mee, eerst was ik helemaal verbaasd, toen iemand mij er
op attent maakte dat mijn tekst op
facebook stond en later in de Nieuwe Meerbode. Natuurlijk stem ik altijd op mijn broer onder mijn eigen
naam: Jolanda van den Hoek. Dus
weet niemand dat ik zijn zuster ben,
maar ik vond van de hele inzending
deze foto ook echt de mooiste. Natuurlijk krijgt de foto een ereplaats
in mijn huis.”

V.l.n.r: Karin Eveleens, Jolanda van den Hoek, Erik de Rijk en Janna van Zon.

Aalsmeer - Donderdag 29 september houdt smartlappenkoor ‘Denk aan de
Buren’ weer een meezingavond. Deze vindt plaats in cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat. Aanvang 20.00 uur. Hou je van zingen? Kom dan ook!

Op 25 november in Aalsmeer

Voorstellingen ‘As I Left
My Father’s House’
Aalsmeer - De voorstelling ‘As I Left
My Father’s House’ is binnenkort in
Aalsmeer te zien. De OSA is al enige
jaren bezig dit stuk naar Aalsmeer
te halen en dat is nu gelukt. Op 25
november is de voorstelling te zien
in de Westplas Mavo in de 1e J.C.
Mensinglaan 40. In de middag is
een besloten voorstelling voor de
jongeren van de school en ’s avonds
is deze voor iedereen toegankelijk.
‘As I Left My Father’s House’ is bij tijden hartverscheurend en op waarheid gebaseerd.
Dit toneelstuk gaat over de langjarige gevolgen van oorlog en over
het bidden op momenten die er toe
doen. Het resoneert met de ontwrichting door grote gebeurtenissen en met de vluchtverhalen van
vele migranten. Anarchie, de gevaren op een vluchtweg/de hidjra en
de pijn van verlies komen aan de or-

de, evenals de eenzaamheid van het
niet weten waarheen de volgende
stap gezet moet worden. Maar aan
de andere kant staan het begin van
vernieuwing en de kracht van liefde. In dit theaterexperiment wordt
een niet-westerse manier van vertellen gecombineerd met een westers theatrale context. Alle mensen
op het podium zijn gelouterde professionals die het stuk de kracht geven die het nodig heeft.
Na de voorstelling zijn er gesprekken mogelijk in en met het publiek
over de aangedragen thematiek.
Niet om elkaar te overtuigen, wel
om elkaars ervaringen aan te horen
over de inhoud van het stuk en cruciale gebeurtenissen op de eigen levensweg. Zeer aan te bevelen! Meer
informatie binnenkort over de aanschaf van kaarten en dergelijk op:
www.osa-aalsmeer.nl

Nuchtere Aalsmeerder in
exotisch Thailand

Dit weekend Amb8route

Aalsmeer Photo reikt prijs
uit aan Erik de Rijk

Meezingavond Denk aan de Buren

Nieuw boek ‘Thaise perikelen’

Lokale ambachtslieden openen deuren

Krachten van de vrouw
Een terugkerend thema in haar
werk is de mens en in het bijzonder
de vrouw. De kracht van vrouwen
en met name de oerkracht, staan
centraal in haar werk. De uitbundig
dansende vrouwfiguren in al hun
kleur en werveling, ‘spatten’ van het
doek, daar tegenover staan de meer
verstilde vrouwfiguren, die doen

Aalsmeer - Het is inmiddels alweer
een paar maanden geleden dat tijdens het Aalsmeer Flower Festival
de foto van Erik de Rijk door het publiek werd gekozen als de mooiste
inzending.
Zaterdag 17 september, tijdens de
Kunstroute, kreeg fotograaf Erik de
Rijk in het kantoor van Karin Eveleens een ets - aangeboden door
het Huiskamermuseum - als prijs
cadeau. Het kunstwerkje viel goed
in de smaak.
Omdat de zuster van Erik volgens
de jury de meest treffende tekst had

Aalsmeer - Zondag 2 oktober van
14.00 tot 16.30 uur start de Werkschuit met een nieuwe cursus Zondagsschilders. Het ruime en lichte
atelier van de Werkschuit gaat nu

ook op zondag open! Annefie van Itterzon geeft les in tekenen en schilderen en heeft iedere zondag een
inspirerende, leerzame opdracht.
Compositieleer, kleurgebruik, stijlen en technieken worden aangereikt en helpen de amateurkunstenaar verder in hun creatieve zoektocht. Wonderlijk mooie maskers uit
Venetië worden opgesteld en reproducties uit kunstboeken worden
besproken. Gekeken wordt door
de oogharen naar licht en schaduw en zo ontstaat verdieping. Elke eerste zondag van de maand is
een bekende Aalsmeerder te gast
als model. En omdat het zondag is,
wordt tijdens het werk naar klassieke muziek geluisterd. Inlichtingen
en aanmelden via www.werkschuitaalsmeer.nl of telefonisch bij Margot
Tepas via 06-12459347 of bij Marion
Buckert via 06-11864861.

Kudelstaart - Komend weekend
zaterdag 24 en zondag 25 september kan een bezoek gebracht worden bij ambachtelijke plekjes in Kudelstaart en omgeving. Acht lokale
ambachtslieden stellen deze dagen
hun deuren en werkplaatsen open
voor publiek. Een kijkje in de keuken
van de palingroker, de zeepmaker,
de tekenaar, de beeldhouwer, de
kaasmaker, de bloembollenkweker,
de pottenbakker, de taartenbakker,
etc. Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen
beide dagen de verschillende werkplaatsen en ateliers binnen gestapt
worden. De Amb8route bestaat uit
een fietsroute langs alle deelnemers
en voert door het dorp Kudelstaart,
langs de Westeinder en de Drecht
via het Jaagpad aan de Amstel weer
naar Kudelstaart. Zo ontdek je de
omgeving per fiets en bezoek je bijzondere locaties.
Zintuigen
Het gemeenschappelijke thema dit
weekend is ‘zintuigen’. Special voor
de kinderen worden activiteiten georganiseerd die de zintuigen prikkelen: proeven, voelen, ruiken, zien,
horen en vooral beleven! Bij iedere
ambacht is iets bijzonders te doen,
hiervoor is een zintuigenkaart voor
kinderen te koop. Een extra beleving van de ambachten! De routekaart voor kinderen kost 50 euro-

cent inclusief een ijsje, limonade en
iets lekkers
De volgende locaties doen mee aan
de route: Visserijbedrijf Rekelhof,
Pottenbakkerij ‘Patch of Heaven’,
Atelier Ada Gons Goosen, Greet Rekelhof Atelier 13b, beeldeneiland/
atelier Femke Kempkes, Zuivelboerderij Vrouwenakker, Bollenkwekerij
Koster, Zeepatelier Uzepia en Theetuin [H]eerlijk! Er is een prachtige
fietsroute uitgezet langs alle lokaties van ongeveer 15 kilometer. Deze routekaart is te koop bij alle deelnemende locaties, restaurant Oevers en het nieuwe café Op de Hoek
in Kudelstaart voor 3,50 euro. De
routekaart bevat behalve de plattegrond en de contact gegevens van
de deelnemers informatie over de
omgeving en interessante kortingsbonnen! De Amb8route is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers. Doel is mensen van dichtbij en veraf kennis te laten maken
met de unieke lokale ambachten en
de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden in de
regio. De fietsroute is ook buiten
dit open weekend te maken, op de
routekaart staan de openingstijden
per lokatie aangegeven. Uniek is dit
weekend dat alle deelnemers aan
de Amb8route hun deuren tegelijk
openstellen! Kijk ook op de website
www.amb8route.nl of op facebook.

Krijn Peter Hesselink en
Renate Dorrestein in bieb
Amstelveen - Bij schrijvers Live nodigt de Bibliotheek Amstelland de literaire helden van vandaag en morgen uit. Naast een bekendheid richten zij ‘the spotlight’ op een nog relatief jonge auteur, waarvan zij vinden dat die een groter publiek verdient. Deze keer, met gepaste trots,
Krijn Peter Hesselink en Renate Dorrestein. Twee generaties, verschillende schrijvers, een spetterende avond!
Krijn Peter Hesselink (1976) debuteerde in 2008 met de dichtbundel Als
geen ander, gevolgd door Stil alarm,
De uitputting voorbij en Als niemand vangt. Hij vertaalde onder andere werk van Breyten Breytenbach

en publiceerde essays in Hollands
Maandblad en De Gids. Ook gaf hij
optredens op festivals als Lowlands,
Crossing Border en Noorderzon, en
werkte samen met diverse muzikanten. In 2015 debuteerde hij als romanschrijver met Moederziel. Renate Dorrestein behoeft praktisch geen
toelichting. La Dorrestein’s (1954) romans zijn veelvuldig genomineerd en
bekroond, waaronder de Libris Literatuur Prijs, AKO Literatuurprijs en
The International IMPAC Dublin Literary Award, en werd haar oeuvre
bekroond met de Annie Romein Prijs.
In 2015 verscheen haar roman Weerwater. Schrijvers Live is op woens-

Aalsmeer - ‘Thaise perikelen’ heet
het nieuwe boek van Theo van der
Schaaf. Na een werkzaam leven
woont Theo sinds vijf jaar het grootste deel van het jaar in Hua Hin in
Thailand, maar in de zomer komt
hij naar zijn woonplaats Aalsmeer.
Gedurende zijn periode in Thailand
schreef Theo columns, anekdotes en tekende gebeurtenissen op
uit het dagelijkse leven in Thailand.
Deze verhalen vonden enthousiast
publiek onder de lezers van Thailand Blog, een dagelijks gepubliceerde nieuwsbrief voor een ieder
met een Thaise connectie in de Benelux of Thailand. In het boek ‘Thaise perikelen’ zijn deze verhalen gebundeld. Het boek geeft inzicht in
het leven van een nuchtere Nederlander in exotisch Thailand. De verhalen zijn soms serieus, soms informatief, maar bijna altijd geschreven
met een knipoog. Voor een ieder die
het plan heeft ooit te verhuizen naar
Thailand wellicht een realistische
introductie. Een fragment uit Creeping trawlers - een huis vol visite:
‘Allemaal nog tot daar aan toe,
maar… Vandaag keek hij opeens
recht in de ogen van een kakkerlak,
in de gootsteen nota bene! Het beest
ontdekte hem ook en aarzelde niet,
want voordat hij enige actie had bedacht, ging ie er als een speer vandoor, verdween met een sprongetje, aaargh, onder de gril op het aanrecht. Getver! Hij ging die gril even
niet optillen nu, laat maar. De beesten haatte hij nou echt, kakkerlakken, vond ze ronduit eng en smerig.
Verschrikkelijk! Wat te doen, spookte het vanaf dat moment door zijn
hoofd. Ja, nee, hij wist natuurlijk ook
wel dat dit Thailand was, en dat kakkerlakken erbij hoorden, maar bij
hem, in zijn fonkelnieuwe huis? Hij
liep nu toch minder ontspannen, bedachtzamer door zijn huis, zette zijn
voeten voorzichtiger neer, alsof hij er
ieder moment een kon tegenkomen.
Zou ie er dan op durven gaan staan?
Krak! Urgh!’
Theo van der Schaaf vervulde tijdens zijn werkzame leven functies
op directieniveau bij onder andere
Polygram, Elsevier, Expert, Universal
Pictures en Telescreen. Daarnaast
startte hij tweemaal succesvol een
eigen bedrijf: Movies Select Video
en Basta Music. In 1987 publiceerde Van der Schaaf via uitgeverij de
Toorts het boek ‘De Herniafabriek’,
dag 28 september van 20.15 tot 22.00
uur aan het Stadsplein in Amstelveen
Toegang 7,50 euro, bibliotheek pashouders 5 euro. Kaarten zijn te verkrijgen in een van de Amstelland bibliotheken en via de website van de
bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl.

door de uitgever een onweerstaanbaar ziekenhuisverhaal genoemd.
Het met een lach en een traan beschrijven van de dagelijkse gang
van zaken op zijn zaal vol gelijkgestemde hernia patiënten bracht
hem weer op de been en leidde tot
een redelijk succesvolle uitgave.
De Aalsmeerder staat overigens
weer op het punt om naar ‘zijn’ Hua
Hin te gaan. De winter staat voor
de deur, vluchtend voor de kou snel
weer naar Thailand. Buiten de aangename temperatuur is het wonen
in Thailand of Aalsmeer hetzelfde:
‘Ik fiets wat ik kan fietsen, in zowel
Hua Hin als in Aalsmeer, gebruik de
auto alleen als het moet, golf een
paar keer per week met vrienden,
lees boeken, studeer de Thaise taal
zowel hier als daar, geef planten en
bloemen water, doe boodschappen,
kook op z’n tijd een gezonde maaltijd, schrijf zo af en toe dit soort verhalen en ja, bedenk ik nu spontaan,
zelfs mijn huisindeling in zowel Hua
Hin als Aalsmeer is hetzelfde: kamer,
keuken, slaapkamer, alles op dezelfde plek, hoe is het mogelijk.’
Het boek ‘Thaise perikelen’ is verkrijgbaar in de lokale boekwinkels
in Aalsmeer en omgeving en de gebonden uitgave (205 bladzijden)
kost 19,95 euro.

Kunstboekjes in
luciferdoosje
Regio - Al meer dan een eeuw trekt
Bergen (Noord-Holland) een verscheidenheid aan kunstenaars. Zij
vinden inspiratie in het dorp, de omliggende natuur en landschap. Geniet nu van de ‘MatchBoox’ over
kunst in Bergen. Vier handgemaakte
leporello boekjes in een luciferdoosje, over bouwkunst, schilderkunst, literatuur, fotografie en andere kunsten in Bergen. Op zondag 9 oktober wordt de box gepresenteerd bij
Galerie Rogier Jonk, Plein 7, Bergen
tussen 14.30 en 16.00 uur. Meer informatie: www.matchboox.com
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Cursus ZwangerFit bij PACA
Aalsmeer - ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor de zwangere
vrouw én de pas bevallen vrouw.
ZwangerFit® is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek; preventief werken aan conditie, spierkracht en stabiliteit helpt bekkenen bekkenbodemklachten te voorkómen en bevordert het herstel na
de bevalling. Hierbij kunt u denken
aan bijvoorbeeld ontspannings- en
ademhalingsoefeningen, bekkenbodemoefeningen en houdingsoefeningen. Iedereen kan meedoen,
er wordt geoefend op basis van individuele belastbaarheid. Bij PACA
wordt ZwangerFit® gegeven door
een bekkenfysiotherapeut met de
opleiding tot ZwangerFit® docent.
De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 19.15 tot 20.30 uur in
Gezondheidscentrum Drie Kolommen, 3e etage. Kosten voor deelname bedragen 10 euro per les.
Tijdens de cursus wordt niet alleen

geoefend, maar wordt er ook uitleg gegeven over hoe het bekken
werkt en hoe u zich fysiek en mentaal goed kunt voorbereiden op de
bevalling. Er is wekelijks tijd voor
het beantwoorden van vragen en
het onderling uitwisselen van ervaringen. Zwangere vrouwen kunnen
vanaf de 16e week van de zwangerschap deelnemen aan de cursus. Vanaf 4 tot 6 weken na de bevalling kan er weer geoefend worden tot 9 maanden na de bevalling.
De duur van deelname is afhankelijk van de behoefte van de cursist.
De cursus ZwangerFit® begint met
het invullen van een intakeformulier,
aan de hand daarvan wordt gekeken of er eerst een individuele intake nodig is. Interesse? U kunt zich
telefonisch aanmelden bij het kantoor van PACA via 0297-230960, via
de mail info@paca.nu of via het intakeformulier te vinden op de website www.paca.nu.

Foto: www.kicksfotos.nl

Beatle: “Het leek wel een reünie”

Dorpscafé Op de Hoek
officieel geopend
Kudelstaart - Vorige week beleefde
café Op de Hoek in Kudelstaart de
openingsweek. Met man en macht
zijn de puntjes op de i gezet om
donderdag de officiële opening voor
genodigden te verrichten. Wethouder Ad Verburg sprak lovende woorden en haalde aan dat eigenaar
Beatle Raadschelders al in 2008 een
handgeschreven brief had gestuurd
naar de gemeente Aalsmeer, waarin zijn wens naar voren kwam om
ooit een kroeg te beginnen. “Deze droom is nu verwezenlijkt.” Aldus Verburg. “Beatle heeft zijn café en kan vanaf vandaag eindelijk
biertjes gaan tappen.” De wethouder is al jaren woonachtig in Kudelstaart en brengt zijn felicitaties
op eigen wijze over door af te sluiten met de woorden: “Geweldig dat
we na vierendertig jaar weer een
dorpscafé hebben. Ik ben d’r groos
op!” Vervolgens neemt dochter Suus
het woord en vertelt dat het de laatste jaren vooral over één ding ging
in het gezin Raadschelders. “En het
is prachtig geworden, pap. We zijn
als gezin en familie enorm trots op
het fantastische resultaat en hopen dat je je droom nog lang mag
voortzetten. Als cadeau krijg je van
ons de letters voor aan de voorgevel van het pand, maar helaas is dat
net niet op tijd af gekomen.” Daarna
pakt een goede vriend de microfoon
en brengt zijn felicitaties aan Beatle
over namens de vriendenclub. “We
hebben je reeds een stamtafel cadeau gedaan en er is nog een mooi
bedrag wat we hierbij aanbieden.”
Beatle neemt vereerd, maar met een
grap, de cheque aan: “Het lijkt de
Postcodeloterij wel!” Zijn steun en
toeverlaat Jan Hoogenbosch kondigt de eigenaar aan. “Hij wil zelf
ook nog wat zeggen, als ie maar
niet de menukaart voor gaat lezen.”
De sfeer is ongedwongen, de toon is
gezet. Zo wil de kroegbaas zijn zaak
gaan runnen. Met plezier en gezelligheid. Hij bedankt zijn gezin, de financiers, de gemeente en alle betrokkenen en roept om de beurt de
belangrijkste mensen naar voren
voor een bos bloemen en een zoen
van zijn vrouw Mieke. Bij het bedanken van zijn team (projectbegeleider
Jan Hoogenbosch, financiële man
Dennis Möhlen, Elvira Maarse (interieur) en Horecadame Linda Biesot), schiet Beatle vol en zegt dat hij
het zonder al deze mensen echt niet
zou hebben gered. “Zo, en dan gaan
we nu de sleutel in het stopcontact

uhh… slot steken! Tja, zo technisch
ben ik dus. Haha.”
Daniëlle Bubberman
Alle genodigden begeven zich naar
de voorzijde van het prachtige pand
om de openingsact te aanschouwen. Daniëlle Bubberman hangt
hoog in de witte doeken aan de
kraanwagen van Marcel Mieremet
en geeft een geweldige show. Het
publiek houdt zijn hart vast. Beatle is trots dat hij de Kudelstaartse, elastische schone heeft weten
te strikken voor de opening van zijn
café. Na de act overhandigt Daniëlle hem de sleutel. Ook wordt er nog
een mooi gedicht voorgedragen
door mevrouw Schouten, de dame
die ooit op nummer 295 woonde en
dan worden eindelijk de deuren geopend. Veel ohh’s en ahh’s volgen.
Iedereen vindt het geweldig. Afgelopen maandag heeft deze krant
Beatle Raadschelders aan de telefoon. Het openingsweekend zit erop. De eerste reactie van de nieuwbakken gastheer: “Ik ben blij dat we
een dagje dicht zijn! Jemig, wat een
mensen. Ik heb er al meer dan 1000
mogen begroeten. Dat is toch niet
normaal?! En allemaal positieve reacties. Vooral op het verrassende
interieur. De prenten aan de wand
en het plafond werden goed bekeken. Iedereen was onder de indruk.
Ook over het eten was men zeer tevreden. Er zijn op zondag 100 maaltijden geserveerd. Verder leek het
wel een Kudelstaartse reünie. Geweldig, wat een ongekend succes.
Ik ben er nog beduusd van. Zo druk
had ik het niet verwacht. Gelukkig
waren er veel helpende handjes.
Alle vrijwilligers, familie, vrienden
en mijn gezin (vrouw Mieke, dochter Suus met vriend Wietse en zoon
Sten) ben ik dan ook zeer dankbaar!
Het is een beetje in een roes gegaan
allemaal en ik liep er als gastheer,
maar vanaf deze week hoop ik dan
ook eindelijk mijn biertje te kunnen
gaan tappen.” Voor alle bezoekers
was er een leuk aandenken aan het
openingsweekend; een sleutelhanger met een opener en een lichtje. “Om na het kroegbezoek de weg
naar huis weer te vinden.” Aldus
de tevreden uitbater van dorpscafé
Op de Hoek. De ontmoetingsplek is
zes dagen in de week geopend van
10.00 tot 00.00 uur en in het weekend een uurtje langer. Info: www.cafeopdehoek.nl
Door Miranda Gommans

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Optreden Shantykoor de brulboeien in Zorgcentrum Aelsmeer
Aanstaande woensdag 28 september is er een optreden van het
Shantykoor de Brulboeien uit Aalsmeer, om 14.30 uur in de grote zaal
van Zorgcentrum Aelsmeer. Het repertoire bestaat uit een mix van
Nederlandse, Engelse en Duitse shanty’s, overige zeemansliedjes en
andere populaire nummers.

De drie Starters die voor de hoogste eer gaan: Jos van Joseph aan de Poel,
Arjen van Budget Broodjes Aalsmeer en Sebastiaan van De Dorpshoek.

Verkiezing: 5 Ondernemers
en 3 Starters naar finale
Aalsmeer - De voorronde van de
verkiezing Ondernemer en Starter van het Jaar heeft donderdag 15
september plaats gevonden in The
Beach. In de veilingzaal vonden de
presentaties van de genomineerden
plaats. “Het zit wel goed met ondernemend Aalsmeer”, zo zei wethouder Ad Verburg na afloop van de pitches. Het was warm in de zaal, maar
hier werd op ingespeeld: Bij binnenkomst kregen alle bezoekers een
flesje water. Geen rekening was gehouden met de mogelijkheid dat de
microfoon er mee zou kunnen ophouden. Batterij leeg? In ieder geval werd de kick-off van Zaai afwisselend met en zonder microfoon gehouden. Voor het publiek op de bovenste rijen op de tribune lastig
en regelmatig moeilijk te verstaan.
Complimenten voor de sprekers, er
werd geïmproviseerd en met luidere
stem geprobeerd iedereen van informatie te voorzien.
Presentatie Zaai
De presentatie van Zaai was verkwikkend. Het is de mogelijkheid
voor startende ondernemers om
zich verder te ontwikkelen. “Kansen pakken, van elkaar leren en informatie delen. Heel waardevol”, aldus Anja de Die. Het Zaai-coachtraject biedt twintig startende ondernemers professionele coaching
en masterclasses op het gebied van
doelgericht en succesvol ondernemen. Interesse als ambitieuze en
startende ondernemer in Aalsmeer?
Op zoek naar nieuwe contacten en
inspirerende verhalen? Aanmelden
voor de masterclasses kan tot 28
september via www.zaaiaalsmeer.nl.
Starters
Genomineerd in de categorie Starters waren Solfly, Budget Broodjes, Zazen Yoga, de restaurants De
Dorpshoek en Joseph aan de Poel,
Green2B en Kicksfotos.nl. Helaas
voor de huisfotograaf van de Nieu-

we Meerbode (en onder andere van
de feestweek en het internationaal
vuurwerk festival) is Kick Spaargaren niet door naar de volgende ronde. Alom wel bewondering voor deze doener, die stevig aan de weg
timmert om zich te kunnen settelen als zelfstandig fotograaf. Burgemeester Jeroen Nobel gaf voor de
bekendmaking aan dat de bedrijfjes die niet door zijn niet in zak en
as moeten gaan zitten. “Jullie krijgen allemaal een brief ter lering en
vermaak. Een persoonlijk advies.”
Door naar de laatste ronde zijn de
restaurants De Dorpshoek en Joseph aan de Poel en Budget Broodjes Aalsmeer.
Ondernemers
Over de genomineerden in de categorie Ondernemer van het Jaar kon
Nobel kort zijn. Allen zijn door. Afgevallen is Fitness Aalsmeer vanwege een wisseling in de organisatie,
maar ‘strijden’ om de titel gaan restaurant Oh, Cor Millenaar Mercedes
Benz, Bouquetnet, Loogman Tanken
en Wassen (“Natuurlijk”, aldus Nobel) en Judith Keessen Fotografie,
die overigens een hele leuke presentatie deed door al haar ‘concurrenten’ te betrekken in haar verhaal.
“Eten bij restaurant Oh, er heen in
een auto van Cor Millenaar, tanken
bij Loogman, een boeketje mee van
Bouquetnet en de pondjes er af trainen bij Fitness Aalsmeer.” Pitches
zijn alleen gegeven door Cor Millenaar Mercedes Benz, die op de fiets
de zaal in kwam rijden, Peter Janmaat van Bouquetnet en fotografe
Judith Keessen. Verhinderd waren
restaurant Oh en Loogman Tanken
en Wassen.
De voorronde kende een goede belangstelling van publiek en is afgesloten rond tien uur met een drankje buiten op het terras. Even afkoelen allemaal en het kon nog, prima
weer! Op nu naar de verkiezingsavond in november.

Door voor Ondernemer van het Jaar: Cor Millenaar Mercedez Benz, BouquetNet, Judith Keessen Fotografie, restaurant Oh en Loogman Tanken en Wassen.

8 winnaars bonactie Meer
Aalsmeer tijdens Feestweek
Aalsmeer - Dinsdagavond 20 september hebben de winnaars van de
bonactie hun prijs opgehaald bij
‘Restaurant de Jonge Heertjes’. Tijdens de Feestweek maakten bezoekers, die in het centrum aankopen hadden gedaan, kans hun aankoopbedrag terug te winnen. Notaris Geert Labordus heeft de trekking verricht en hiermee hebben de
ondernemers uit het centrum zeven

klanten blij kunnen maken. De winnaars zijn de echtparen Peters en
Hogenkamp, mevrouw T. van VlietSchellingerhout, S. Maslonkova, M.
Zethof, A. de Ridder en M. Doeswijk. Alle deelnemers bedankt voor
jullie deelname en gefeliciteerd!
Kijk voor alle acties van de Centrum
winkeliers op www.meeraalsmeer.nl
en houd de facebookpagina in de
gaten!

Een deel van de winnaars van de bonactie van Meer Aalsmeer.

Workshop ketting van knijperklemmen in wijkpunt Voor Elkaer
Dinsdag 27 september is er van 14.30-16.30 uur een
gezellige creatieve middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´.
U kunt gratis mee doen aan een middag creatief bezig
zijn met knijperklemmen. De materialen zijn aanwezig,
mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een
bijdrage van €5,- euro. Dit is incl. koffie of thee. Voor
meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen
0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.
Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
In ‘Voor Elkaer’ staan elke week heerlijke maaltijden voor u klaar.
Het menu voor aankomende woensdag 28 september bestaat
uit een gebonden rozijnensoep, hamburger met gebakken ui en jachtsaus met daarbij ratatouille, aardappelen uit de oven en boeren salade
en als dessert een verrassingstoetje met naar keuze slagroom. De kosten
van dit menu zijn € 9,- p.p. Voor vragen of reserveringen 0297 - 82 09 79.
Musica in Inloopcentrum Kudelstaart
Vrijdag 23 september laat Tom, stagiair van het ontmoetingscentrum,
ons kennis maken met het muziek instrument Djembe! Een manier om
van muziek te genieten is natuurlijk doen! Plezier, en gezelligheid staan
vooraan. Kom een kijkje nemen bij het Inloopcentrum Kudelstaart op
vrijdag 23 september. Inloop vanaf 14.00 uur, we starten met de
activiteit om 14.30 uur.

Charmante werkplaats op Oosteinderweg

Bert de Vries: “Ik ben mijn
leven lang al fietsenmaker”
Aalsmeer - “Ik ben mijn leven lang
al fietsenmaker.” Aan het woord is
Bert de Vries van de Oosteinderweg.
“Begonnen als een vakantie- en
weekendbaantje en na mijn technische opleidingen voor vast aangenomen bij diverse fietsenzaken.
Toen werd het tijd om voor mezelf te
beginnen en dat wordt aankomende
januari al weer tien jaar! Reparatie
en onderhoud is mijn kracht. In mijn
kleine, maar charmante, werkplaats
is het een komen en gaan van vaste, nieuwe en terugkerende klanten.
Inmiddels is mijn bedrijf wel flink
uitgegroeid, want ik verkoop naast
fietsen tevens accessoires, zoals
fietstassen, kratten, manden, banden en diverse onderdelen. Ik probeer zo persoonlijk mogelijk te blijven. In mijn computersysteem staat
bijvoorbeeld wanneer er onderhoud
gepleegd dient te worden en dan
stuur ik persoonlijk een sms. Wederom als de fiets klaar is.” Kleinschalig
is het bedrijf, maar vakkennis staat
voorop bij Bert die zelf regelmatig
op de mountainbike of racefiets te
vinden is in zijn schaarse vrije tijd.
Stuntprijs tot eind september
De merken die Bert de Vries Fietsen
verkoopt zijn Cortina, RIH, BESV en
Hercules. “De hardloper is momenteel de elektrische fiets van RIH;
De Omega. Dit is een mooie, degelijke, in Nederland gemaakte, fiets.

Maar ook het wat hipper en stoerdere merk BESV is verkrijgbaar. Op
de Cortina Ecomo is momenteel een
fikse korting te verkrijgen die kan
oplopen tot maar liefst 250 euro.”
Dat de verkoop van fietsen via het
internet niet meer weg te denken
is, daar kan Bert kort over zijn: “Het
hoort erbij en je moet er zo goed
mogelijk mee omgaan. Je hoopt dat
de klant toch voor jou kiest vanwege de service en het persoonlijke contact en daar blijf ik mijn best
voor doen.” De openingstijden zijn
van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur. Van half
oktober tot eind maart is de werkplaats op maandag gesloten. De
website is vernieuwd www.bertdevriesfietsen.nl en Bert de Vries Fietsen is tevens actief op Facebook.
Winnares Tour de France spel
Bert levert jaarlijks een mooie prijs
aan voor het Tour-de-France-spel
dat deze krant organiseert. Dit jaar
heeft hij een Cortina Transport U4
gratis ter beschikking gesteld ter
waarde van 579 euro en Marianne
Noord uit Kudelstaart, de winnares
van het spel, heeft de fiets met veel
enthousiasme in ontvangst genomen. “Toevallig was het ook nog een
bekende van me. Een oude klant.
Leuk.” Aldus Bert.
Door Miranda Gommans

Jongeren in gesprek met vluchtelingen

College Tour in Bindingzaal
Aalsmeer - Het is vredesweek van
18 tot en met 23 september. De hele week is gevuld met een programma over bruggenbouwers: mensen
die verbinding leggen tussen verschillende groepen en culturen met
vrede als doel. Vrijdag 23 september
richt de organisatie zich op jongeren en een ontmoeting met en over
vluchtelingen.
Deze avond wordt iedereen van 15
tot 35 jaar uitgenodigd om in gesprek te gaan met jonge vluchtelingen en Pim Gerritsen, die zich specialiseert in nieuwe vormen van activisme, vredesactivisme in het Midden-Oosten. Het zal in de vorm zijn
van College Tour, zoals op televisie.

De sprekers zullen zichzelf introduceren, waarna er veel ruimte is om
vragen te stellen door het publiek.
De deuren zijn open vanaf 19.30 uur,
de avond begint om 20.00 uur in de
Bindingzaal in de Zijdstraat 55). De
avond is gratis.
Er wordt wel een donatiepot neergezet voor het goede doel van de
week: Stichting Ondersteuning
Vluchtelingen Amstelland, die zich
inzet voor het helpen met onverwachte en hoognodige uitgaven van
vluchtelingen in de regio. Meer weten? Mail dan naar Tessa Westerhof
van de Binding of Franka Riesmeijer
(Zin-Inn) via tessa@debinding.nl of
franka@dgaalsmeer.nl
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“We redden het nog best”

Echtpaar Springintveld 60
jaar gelukkig getrouwd
Aalsmeer - Echtpaar Springintveld
beleefde afgelopen dinsdag 20 september de diamanten huwelijksdag,
60 jaar gelukkig getrouwd! De eerste vraag die deze krant stelt bij binnenkomst is de schrijfwijze van de
achternaam, want is het nu Springintveld of Spring in ’t Veld? De
dochter laat de gelukwens van de
koning zien die het echtpaar ontving: “Kijk hier staat het los van elkaar, maar in de paspoorten staat
het aan elkaar vast geschreven. Het
maakt ons dus niet zoveel uit.” Ook
een van de drie zoons is aanwezig. Hij heeft samen met zijn zus het
huis versierd met vlaggetjes en ballonnen. Voor mevrouw en meneer
had het allemaal niet zo gehoeven. Die houden in de regel niet erg
van verrassingen, maar dat de burgemeester van Aalsmeer een bezoek komt brengen is toch wel leuk.
Met een bos bloemen en een kopie van de trouwakte komt Jeroen
Nobel een aantal minuten later bin-

nenwandelen. De ambstketen hoeft
niet om van mevrouw Springintveld. Hoewel de ketting uiteindelijk
nog even aandachtig wordt bestudeerd. Er kwamen naast vier kinderen, vijf kleinkinderen en één achterkleinkind. Gerarda Afra Margaretha Schuit komt van de Hornweg
en ontmoette haar Albertus, roepnaam Bep, op zestienjarige leeftijd
bij verenigingsgebouw Patronaat in
Bovenkerk. Na vier jaar werd er op
20 september 1956 getrouwd. “En
we zijn allemaal goed terechtgekomen.” Aldus de vierentachtig jarige
man des huizes. “Zonder brokken.”

stopt en zijn we ook verhuisd naar
de overkant op 310. Mijn vrouw was
fulltime huismoeder en maakte in de
avonduren het pand schoon.” “Dat
was altijd oergezellig.” Vult Gerda
aan. “Dan kon ik altijd gezellig klessen met collega’s. Dat is wel een fijne bezigheid. Verder heb ik namelijk

nooit echt hobby’s gehad. Lezen en
puzzelen deed en doe ik wel graag.
Ook ben ik tien jaar lang buddy geweest van een oudere dame. Ik
waste haar kleding, maar bovenal, maakte iedere week een praatje met haar. Als ik niet kwam, belde
ze me gerust op. Mevrouw Vogelaar
is overleden. Ik mis haar best wel.
Gelukkig ga ik nog regelmatig met
mijn zus Nel om. En dan klessen we
meestal de hele morgen.” Het echtpaar woont nog steeds zelfstandig. Alhoewel mevrouw iets minder
goed ter been is. Wandelen naar het
dorp wordt daarom niet meer gedaan. Meneer heeft een oogziekte,
dus wordt er gekscherend gezegd:
“Tja dan zou de blinde de lamme
moeten helpen, nietwaar. Mijn kinderen brengen ons gelukkig regelmatig naar waar we wezen moeten.”
Zoonlief vindt dat heel normaal. “Zij
hebben ons grootgebracht, nu is het
onze beurt om hen te helpen. Iets
dichter bij dorp wonen zou handig
zijn, maar mijn vader wil dat beslist niet.” “Je moet een ouwe boom
niet verplaatsten, want dan gaat ie
dood.” Zegt pa Springintveld. “Ach,
en we redden het nog best.” Vakantie heeft het gezin Springintveld
nooit gevierd, maar ze gaan jaarlijks
met kinderen en aanhang naar een
vakantiepark en dan wordt er een
avond steevast gegourmet. “Dan
staat zo’n huisje soms helemaal
blauw, maar het is altijd erg gezellig.” Aldus Gerda. Volgende week
wordt er een feestje gevierd naar
aanleiding van het diamanten huwelijk. Alle leden van de hechte familie zijn uitgenodigd. Het echtpaar
sluit af: “Ook al wilden we het eerst
niet vieren, we verheugen ons toch
op die zondagmiddag.”
Door Miranda Gommans

Klessen
Samen met zijn broers is Bep Springintveld al vanaf de ambachtsschool
beland in de garagezaak van zijn
vader. Ze woonden boven het pand
aan de Oosteinderweg. “We hadden
Alfa Romeo’s en Honda’s. Sleutelen is altijd mijn hobby geweest. Pas
sinds zeven jaar ben ik volledig ge-

Wijkraad bijeen in Oude Veiling

Project Kunstkasten in
wijkoverleg De Dorper

Oefenen met zelfgeschreven verhalen

Eigen boek Jonah van Lienden
van basisschool De Hoeksteen
Aalsmeer - Jonah van Lienden
heeft een boek geschreven in groep
4, samen met juf Leny van basisschool De Hoeksteen. Jonah vindt
lezen lastig en daarom oefent hij elke week. Omdat hij de oefenteksten
niet leuk vond, ging hij zelf verhalen
schrijven om mee te oefenen. Deze

verhalen las hij voor in de klas, maar
ook aan sinterklaas en bij de bruiloft
van zijn juf. Nu is er een boek van
de verhalen gemaakt en aanstaande
vrijdagochtend 23 september wordt
het boek officieel gepresenteerd. Dit
doet Jonah door een verhaal voor te
lezen in groep 1.

Kinderburgemeestersdag
8 oktober in Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober
aanstaande organiseert de gemeente Aalsmeer voor de eerste keer de
landelijke dag voor kinderburgemeesters. Het doel van deze dag is
om kinderburgemeesters van elkaar
te laten leren, hoe zij binnen hun gemeente zo effectief mogelijk kunnen zijn.
Dit onderdeel van het programma
wordt begeleid door kinderombudsman Margrit Kalverboer en er worden vlogs gemaakt. Klaas van Kuist-

rum (van Klaas kan alles Zapp 3) begeleidt de ontmoeting tussen vluchtelingenkinderen en de kinderburgemeesters. De kinderburgemeesters ontwikkelen naar aanleiding
van deze gesprekken een actieplan.
Uiteraard is er tijdens de landelijke
dag voldoende tijd voor ontspanning in de vorm van sport en spel.
De Aalsmeerse kinderburgemeester
Sophie van Raaphorst en oud-kinderburgemeester Vince Boom praten de dag aan elkaar.

Aalsmeer - Vlak of naast uw woning staat een straat-/verdeelkast,
misschien van Caiway, Liander of de
gemeentelijke riolering. In Aalsmeer
is de Werkgroep Kunstkast opgestart die deze kasten – in samenwerking met omwonenden – willen ‘opleuken’ door ze te voorzien
van kunstwerken. Dit aangezien de
kasten veelal saai of rommelig zijn.
Het bestuur van Wijkraad De Dorper
wil graag met de Werkgroep Kunstkast het Centrum verder verlevendigen met dit kunstproject. Uiteraard in samenwerking en in overleg
met de bewoners in het dorp. Heeft
u belangstelling om dit samen met
uw medebewoners op te pakken?
Bent of kent u wellicht een kunstenaar die dit op zich zou willen nemen? Zijn er andere ideeën, tips of
wensen die u zou willen delen?
Het bestuur van Wijkraad De Dorper
stelt het op prijs als bewoners, die
belangstelling hebben, contact op-

nemen. Uiteraard hoort het bestuur
ook reacties van bewoners die juist
weerstand hebben tegen kunstkasten. “Het is immers de kast waar ú
op uitkijkt en úw ideeën en wensen
staan hierin centraal.”
Mailadres is: wijkraaddedorper@
hotmail.com
De Dorper komt maandag 26 september voor wijkoverleg bijeen in
De Oude Veiling in de Marktstraat
19. De aanvang is 19.30 uur. Naast
de kunstkasten wordt gesproken
over onderhoud van de buitenruimtes door de gemeente, ontwikkelingen met betrekking tot de vestiging
van supermarkt Lidl, ontwikkelingen Schiphol, rapport BAS en effecten daarvan voor Aalsmeer en ontwikkelingen in het dorp, waaronder
herbestraten van de Weteringstraat
en de Gedempte Sloot en de Centrumvisie. Het overleg wordt besloten met de rondvraag. Dorpsbewoners zijn van harte welkom.

Kwaliteit zorg in
zorgcentra goed
Aalsmeer - In de gemeenteraad
van 7 juli zijn vragen gesteld over
de Aalsmeerse zorginstellingen in
relatie tot de door de Inspectiedienst Volksgezondheid gepubliceerde ‘150-lijst’. Het college van
burgemeester en wethouders hecht
aan goede zorg voor de inwoners
van Aalsmeer. Geconstateerd is dat

geen van de Aalsmeerse verpleeghuizen voorkomt op de ‘150-lijst’.
Het college heeft extra navraag gedaan hoe het nu gesteld is met de
zorg in de Aalsmeerse verpleeghuizen. Zowel Amstelring als het Zorgcentrum Aelsmeer en Zorgcentra
Meerlanden (’t Kloosterhof) hebben
aangegeven absoluut transparant te
willen zijn over de zorg die zij leveren. Alle drie de organisaties bevestigen dat er geen problemen zijn ten
aanzien van de kwaliteit van zorg in
hun Aalsmeerse huizen.

Gemeente moet
schade betalen

ject Nieuw-Oosteinde. De grondexploitatie Nieuw-Oosteinde is al enige tijd terug afgesloten, deze kosten
waren niet voorzien.

Aalsmeer - Wethouder Gertjan
van der Hoeven heeft deze week
de gemeenteraad moeten informeren over een planschadeprocedure. In het kader van een hoger beroepsprocedure inzake planschade
is de gemeente veroordeeld tot betaling van planschade van 110.000
euro, vermeerderd met de wettelijke rente van 29.000 euro. Het betreft een planschadezaak aan de
Machineweg. De planschade is veroorzaakt door het woningbouwpro-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Nalevingspercentage onder gemiddelde

Bijna helft winkels Aalsmeer
in fout met alcoholverkoop
Aalsmeer - In Aalsmeer lukt het
jongeren onder de 18 vaker om alcohol te kopen bij supermarkten
en slijterijen dan elders in Nederland. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP afgelopen juni in opdracht van gemeente Aalsmeer uitvoerde onder supermarkten en slijterijen.
Sinds 1 januari 2014 is de verkoop
van alcohol aan jongeren onder
de 18 jaar verboden. Om inzicht te
krijgen in hoeverre supermarkten
en slijterijen zich aan de wettelijke
leeftijdsgrens houden, heeft de gemeente een nalevingsonderzoek laten doen. STAP onderzoekt naleving
aan de hand van mystery shoppers,
waarbij minderjarige jongeren probeerden alcohol te kopen bij supermarkten en slijterijen.
Het gemiddelde nalevingspercentage in Aalsmeer bedraagt 53%. Supermarkten (56%) hebben een hoger nalevingspercentage dan slijte-

rijen (50%). Landelijk zijn deze percentages aanzienlijk hoger, respectievelijk 63% en 62%.
Winkels aangeschreven
Burgemeester Jeroen Nobel: “Een
groot deel van de supermarkten en
slijterijen houdt zich aan de leeftijdsgrens van 18 jaar. Dat is positief.
Het baart mij echter zorgen dat een
bijna even groot deel zich niet houdt
aan de leeftijdsgrens en dat het nalevingspercentage in Aalsmeer onder het landelijke gemiddelde ligt.
De winkels waar het de jongeren
lukte om alcohol te kopen, hebben
we aangeschreven met het verzoek
strenger te gaan controleren. Als
gemeente zullen we strenger gaan
handhaven.
Alcohol is niet goed voor de ontwikkeling van jongeren. Met elkaar
hebben wij een verantwoordelijkheid om jongeren onder de 18 jaar
te beschermen tegen alcoholmisbruik.”

Maandag in kantine FC Aalsmeer

Inloop herontwikkeling
voormalig VVA terrein
Aalsmeer - Het voormalige VVA
terrein (gebied tussen Burgemeester Kasteleinweg, Zwarteweg en
Dreef) wordt herontwikkeld tot een
bijzonder recreatiegebied met een
groene uitstraling, dat aantrekkelijk is voor jong en oud. De gemeente wil graag samen met alle belangstellenden een goede invulling geven aan dit recreatiegebied en organiseert daarom een inloopbijeenkomst op maandag 26 september
tussen 15.30 en 19.30 uur in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120.
Aparte kindersessie
Tijdens de inloop verzamelt de gemeente de ideeën en wensen van
alle Aalsmeerders voor de invulling
van dit gebied. Van 16.00 tot 17.00
uur vindt een aparte kindersessie plaats. Kinderen tussen 4 en 12
jaar kunnen dan spelenderwijs aan
de slag om hun dromen en wensen
voor de avonturenspeelterrein vorm
te geven.
Het VVA terrein is erg groot en beslaat ongeveer zes voetbalvelden.
Het wordt dus een mooi, ruim en
groen recreatiegebied. Voor een beperkt deel van het gebied ligt echter al vast wat er gaat komen. Op
de hoek van de Zwarteweg met de
Dreef komt de basisschool Triade.
Aansluitend komt een grote avonturenspeeltuin die openbaar toegankelijk wordt. Langs de Zwarteweg komt een lint met woningbouw.

Er komt een parkgedeelte als compensatie voor het deel van het Hornmeerpark dat in gebruik is genomen
voor het voetbalcomplex Beethovenlaan. Er komen verbindingsroutes tussen de beide delen van het
park. En er komt een plek voor jongeren. Dit ter compensatie van het
weghalen van het basketbalveldje, de Jongeren Ontmoetings Plek
(JOP) en het trapveldje in de Meervalstraat en Roerdomplaan. Graag
denkt de gemeente samen met alle geïnteresseerden na over deze aantrekkelijke groene oase in de
gemeente. Uiteraard moet ook aan
de financiële voorwaarden voldaan
worden en moet er rekening gehouden worden met de kosten van het
beheer van het gebied.
Prijsvraag
Om iedereen te stimuleren om mee
te denken, organiseert de gemeente een prijsvraag voor het leukste
idee. De prijsvraag is bedoeld voor
het beste idee voor de avonturenspeeltuin en de rest van de groene invulling van het VVA terrein. Tekeningen, filmpjes, foto’s, maar ook
geschreven ideeën, van kinderen en
volwassenen zijn van harte welkom.
Een idee inzenden kan tot uiterlijk
26 september naar Info@aalsmeer.
nl ten name van project VVA terrein.
Voor het leukste idee bij zowel de
kinderen als de volwassenen stelt
de gemeente een leuke prijs beschikbaar.

Actie Fietsersbond voor
onderhoud Hornweg
Aalsmeer - Het fietspad aan de
Hornweg verkeert in zeer slechte
staat. Er liggen er veel stenen los. Het
wordt tijd dat gemeente Aalsmeer er
iets aan doet. Het fietspad van de
Hornweg is behoorlijk ‘verrot’ gereden waardoor stenen los zijn komen
te liggen. Al verschillende keren is dit
door bewoners en de Fietsersbond

gemeld aan de gemeente. “Wanneer gaan nu stappen ondernomen
worden of wacht de gemeente tot er
zware ongelukken gebeuren?”, luidt
de Fietserbond de noodklok. Vind jij
ook dat er actie moet worden ondernomen om het fietspad aan de Hornweg te verbeteren? Laat het weten
via www.fietserbond.nl.

Bewonersoverleg over minibieb en tweede supermarkt
Kudelstaart - De Dorpsraad Kudelstaart nodigt belangstellenden uit voor het bewonersoverleg
op maandag 26 september in het
Dorpshuis, aanvang 20.00 uur. De
avond begint met het bewonersinitiatief om te komen tot een ‘mini bieb’ in Kudelstaart. Al eerder is
in het Bewonersoverleg een eventuele tweede supermarkt aan de orde geweest. De gemeente heeft na
onderzoek aangegeven dat er geen
ruimte is voor een tweede supermarkt. Er lijkt nu een bewonersinitiatief te ontstaan dat zich sterk
maakt voor een tweede supermarkt
in Kudelstaart. De informatie die
het bestuur via de gemeente heeft

ontvangen zal nogmaals besproken worden. Ook de initiatiefnemers
krijgen de gelegenheid om hun actie toe te lichten. Een derde onderwerp is het plan van de gemeente om in Kudelstaart twee locaties
te ontwikkelen voor tijdelijke jongerenwoningen, aan de Cactuslaan
en de Edisonstraat. Het bestuur zal
de aanwezigen informeren over de
plannen van de gemeente en omwonenden de gelegenheid geven
hun reacties te geven. Tot slot de
stand van zaken van enkele uitgevoerde verkeerskundige maatregelen. Het belooft weer een informatieve avond te worden. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
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Vrijdag introductieavond

gemeester ook diverse sociale functies. Naar officiële openingen (als
de agenda dat toelaat), op bedrijfsbezoeken en onder andere zestig
jaar of meer getrouwde echtparen
persoonlijk feliciteren. En dat zijn er
best veel in Aalsmeer. Voor Jeroen
Nobel geen probleem. Hij vindt deze bezoeken heel leuk. “Altijd verrassend en mooie verhalen hoe het
vroeger was. Ik kom er altijd vrolijk
van terug.”

Inge Saraswati: “Avatar is
praktisch en mystiek”
Aalsmeer - Avatar is een negendaagse zelfontplooiingtraining die
door een Avatar Master gegeven
wordt. Het Avatar gereedschap is
een bundeling van oefeningen, methodieken en procedures die, als ze
goed worden begrepen en gebruikt,
jouw vermogen om vanuit vrije wil
te leven versterken. Het is een bijzonder effectief en efficiënt instrumentarium om zeggenschap te krijgen over je leven. Het instrumentarium geeft goede resultaten bij het
oplossen van verdriet en stress in je
bestaan, bij het herstellen van gezondheid en bij het bewerkstelligen
van innerlijke rust.
Het bewijs dat het Avatar gereedschap voor jou werkt blijkt uit het
feit dat bepaalde dingen die je eerst
niet kon creëren, beheersen of veranderen nu opeens wel lukken. Je
hebt een groter vermogen verworven of teruggekregen om te leven
vanuit vrije wil. Je komt je vroegere beperkingen te boven. Je kansen en je zelfvertrouwen nemen toe.
Dat zijn de resultaten die je van de
Avatar training mag verwachten.
Leven verbeteren
De meeste mensen die zich opgeven bij Inge Saraswati voor de Avatar training hebben als belangrijkste doel dat ze hun leven willen verbeteren. Je wilt gelukkiger worden.
Misschien heb je wel het gevoel dat
er iets tussen jou en je geluk instaat.
Dat ‘iets’ kun je voor jezelf benoe-

men maar meestal blijft het wat
vaag en onbestemd, iets dat voelt
als een soort stress of onzichtbare spanning. Vaak zijn het dingen
waarvan je ten onrechte gelooft dat
je ermee moet leren leven. Mystieke vragen verwijzen naar de innerlijke mysteries. Eén van de innerlijke mysteries die je vanuit de innerlijke rust van Avatar onthuld wordt is
het bestaan van een zachtmoedige
aandrang of intentie die ten grondslag ligt aan de ontplooiing van je
leven. Het is alsof er een kosmisch
gegeven meespeelt dat vanuit rust
en compassie je de meest volmaakte aanwijzingen geeft precies op het
juiste moment.
Voor de meeste ging het universele geluk verloren in het geraas van
het denken. Veel mensen hebben
wel intuïtieve inzichten maar meestal gaan die gepaard met sterke twijfels. In de Avatar cursus ga je een
indrukwekkende reis tegemoet, de
belangrijkste reis mooiste reis in je
leven, jijzelf!
Meedoen aan de introductie avond?
Dat kan op vrijdagavond 23 september om 20.00 uur. De kosten zijn 45
euro inclusief het boek ‘Leven vanuit vrije wil’. Voor meer informatie
en opgave, bel naar Inge Saraswati: 0297-328798 of mail naar info@
ingesaraswati.com, www.ingesaraswati.com. Je kunt ook een individuele afspraak met Inge maken voor
een introductie/workshop als je vrijdagavond verhinderd bent!

Zaterdagmiddag in Zijdstraat 26

T met AB: Kom uw visie
over dorpscentrum delen
Aalsmeer - De eerste T met AB na
de zomervakantie vindt plaats op
zaterdag 24 september en heeft de
‘Centrumvisie’ als onderwerp. De locatie is dit keer toepasselijk in het
centrum zelf, het pand in de Zijdstraat 26 aan het Molenplein. De
tenten zijn weer opgeborgen, de
bruine benen worden aan een ieder getoond en de feestweek en
pramenrace zijn inmiddels weer
geschiedenis. Ook zijn de politieke
voorstellingen in het huis van de gemeente weer begonnen. De raadleden en fractieassistenten van
Aalsmeerse Belangen zijn eveneens
terug van hun vakantieadressen en

dat betekent dat ook de T met AB
spreekuren weer gaan beginnen. Inwoners van Aalsmeer worden uitgenodigd om mee te denken over een
goede invulling van het centrum.
Het college heeft een concept centrumvisie ter inzage gelegd en AB
is benieuwd naar uw mening over
het centrum. Vanaf 15.00 uur staat
de thee (en koffie) klaar. Alle suggesties zijn welkom. Mocht u niet in
de gelegenheid zijn om persoonlijk
langs te komen, dan is het natuurlijk ook mogelijk om via een mailbericht uw wensen duidelijk te maken. Mails kunnen gestuurd worden
naar: info@aalsmeersebelangen.nl

Tijdens de gehandicaptenmiddag in de Feestweek wilde deze fan dolgraag op de foto met burgemeester Nobel.

Nadere kennismaking met Jeroen Nobel

Leukste evenement burgemeester:
“Als toeschouwer de Pramenrace”
Aalsmeer - Jeroen Nobel is door
de Commissaris van de Koning, Johan Remkes, gevraagd nog langer
de functie van waarnemend burgemeester te blijven vervullen in
Aalsmeer en daar is hij blij om. Natuurlijk om nog stappen vooruit te
maken in de politiek, daarvoor is hij
tot slot aangesteld, maar ook omdat
hij stiekem Aalsmeer toch wel een
heel gezellige gemeente vindt. “Een
leuke leefgemeenschap waar veel
wordt georganiseerd.”
Inmiddels heeft hij al vele evenementen meegemaakt. Privé maar
eens polsen wat deze Hoofddorper tot nu het leukste evenement
vindt. Hij denkt na, diplomatiek als

hij is om niemand tegen het hoofd
te stoten, maar hij zegt het toch.
“Als toeschouwer de Pramenrace.
Daar zit alles bij, gekke dingen en
veel betrokkenheid en inzet.” Nou
zeg, denkt menigeen nu vast. Er
leek vanuit gemeentezijde toch best
veel tegenwerking. Dit wil Nobel direct recht zetten. “De Pramenrace
is een mooi evenement, maar vergt
een goede voorbereiding met goede afspraken, zeker wat veiligheid
betreft.“
Vanuit maatschappelijk oogpunt
kiest Nobel voor de Feestweek. “De
organisatie biedt een breed programma voor diverse doelgroepen met een kinderfeest, een ouderenmiddag en een dag voor gehandicapten.” Fantastisch vond hij
het Vuur en Licht op het Water dit
jaar. “Heel veel boten op het water
en duizenden toeschouwers. Het
was drukker dan vorig jaar langs de
kanten.”
Kamperen en skiën
Nog maar iets meer te weten komen over deze waarnemende eerste burger, die door veel inwoners
als ‘streng’ betiteld wordt. Hij speelt
wekelijks badminton, heeft in zijn
jonge jaren aan judo, tafeltennis en
voetbal gedaan. “Ik speelde voetbal
best op hoog niveau, tot ik op m’n
zeventiende m’n been brak.” Hij kijkt
nog graag naar (Engels) voetbal,
maar is geen fan van een bepaalde

Opbrengst voor Het Foppe Fonds

Bedrijvenspel ‘De Slag om
Aalsmeer’ bij Lionsclubs

ingezonden
Groen niet opofferen voor woningen
Wonen is een recht, maar niet in Nederland. Hier is het een luxe. Daar
zijn diverse oorzaken voor aan te
wijzen. Een van de redenen is dat
er niet gebouwd wordt voor de toekomstige vraag, maar voor de vraag
van vandaag en gisteren. Het gevolg
is dat het aanbod de vraag nooit zal
inhalen waardoor schaarste het blijvende effect is. Schaarste maakt
duur, en dus weerhoudt dat erg veel
mensen om “door te stromen”.
De overheid wordt door diverse instanties voorgelicht hoe de samenstelling van de bevolking zich ontwikkelt. Met deze gegevens kunnen plannenmakers en bouwkundigen steden, dorpen en wijken ontwikkelen. Zo zijn de nieuwbouw wijken Proosdij, Calslagen etc. in Kudelstaart ook ontstaan. Inclusief al
het groen, want ook in de zeven- en
tachtiger jaren van de vorige eeuw
vond men een groene leefomgeving van eminent belang. De Dorpsraad van Kudelstaart had in die tijd
een heel actieve “Groencommissie” die ijverde voor meer groen in
de wijk en behoud van het bestaande groen. Tegen het (laten) bebouwen van kleine stukjes grond her en
der heeft de Dorpsraad Kudelstaart
toen met wisselend succes bezwaar ingediend. Het is mede daarom dat men Kudelstaart ook wel

een “groen dorp” noemt. Enige jaren gelden, ik weet geen exact jaartal, werd de groenstrook naast de
Proosdijhal beloofd aan een initiatiefnemer voor een sportschool. Iedereen was zeker vergeten dat een
eerdere poging om er een muzieklokaal voor de Kudelstaartse muziekkorpsen te bouwen, was gestrand.
Dat bleek niet alleen financieel onhaalbaar, maar ook de ooit gedane
belofte door de gemeente, bij monde van het college, dat groen groen
zou blijven, speelde in beide zaken
een belangrijke rol.
Als het om groen gaat in Nederland hebben we nog een grote slag
te maken. De oppervlakte van bijvoorbeeld onze oosterburen bestaat voor 25% uit groen, terwijl dat
in Nederland nog geen 10% is. Belangrijk is ook dat men niet zijn wijk
of woonplaats dient te verlaten om
groen te beleven, men moet er tussen wonen. Het opofferen van het
groen in de wijk ten behoeve van
het ledigen van de nood van een
paar alternatieve of starterswoningen, lost die nood niet op. Hiervoor
zijn echte toekomstgerichte plannen
voor nodig.
Ik zeg: handen af van het groen, belofte maakt schuld!
Cees Hageman
Kudelstaart

Aalsmeer - Op 16 november organiseren de twee Lionsclubs
in Aalsmeer voor de eerste keer
De Slag om Aalsmeer. Het is een
avondvullend bedrijvenspel waarbij de nadruk ligt op samenwerking,
kennis en gezelligheid. De Slag
om Aalsmeer wordt gespeeld door
teams van 5 personen. Een team
kan samengesteld worden uit medewerkers van bedrijven, verenigingen, organisaties, etc. Maar natuurlijk kunnen zij ook gasten trakteren
op een geheel verzorgde avond. Er is
plaats voor maximaal 20 teams, voldoende gelegenheid dus om andere mensen te ontmoeten tijdens de
borrel, het buffet of na afloop. Het
bedrijvenspel zelf vergt de nodige
concentratie: iedere 4 minuten luidt
de bel voor een nieuwe 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
presterende team ontvangt de wisseltrofee en natuurlijk ook eeuwige

roem! Na het spel is er tijd voor ontspanning. Gastspreker is Foppe de
Haan en hij komt vertellen over zijn
grote passie: sport mogelijk maken
voor kinderen met een beperking.
Het Foppe Fonds zet zich hiervoor in
met onder andere het zeer succesvolle sportrolstoelen project.
Inclusief deelname aan het spel,
buffet, drankjes en de lezing bedragen de kosten per team van 5 personen 555 euro. De Slag om Aalsmeer
vindt plaats in het bedrijfsrestaurant
van Jacht- en scheepswerf Gouwerok in de Dorpsstraat en het programma start om 17.30 uur. De netto opbrengst van deze avond op
16 november gaat naar het goede
doel van Foppe de Haan, het Foppe
Fonds. Door deelname draagt iedereen dus bij om zoveel mogelijk kinderen met een beperking deel te laten nemen aan sport. Voor meer informatie en inschrijfformulier: www.
lionsclubaalsmeerophelia.nl of deslagomaalsmeer@gmail.com of via
06-52078646 Quinten Bunschoten.

Nazorgfonds steunt initiatieven
voor mensen met beperking
Amstelland - Stichting Nazorgfonds bevordert kleinschalige initiatieven die bijdragen aan het welzijn van mensen met een beperking
die wonen of actief zijn in de regio
Amstelland & Meerlanden. Het Nazorgfonds doet dit door te helpen bij
de financiering van goede plannen
van betrokken mensen. De inschrijving voor het jaar 2016 is inmiddels
geopend en initiatieven van of voor
mensen met een beperking kunnen
tot uiterlijk 1 oktober worden aangemeld. In de afgelopen jaren leverde het fonds al bijdragen voor initiatieven, zoals ‘Dit geeft ons vleugels’,
‘Walking wheels’ en Stichting De

Belevenis. In 2016 is er totaal 7.500
euro beschikbaar voor maximaal
drie projecten. Het bestuur beoordeelt de aanvragen en bepaalt uiterlijk 1 november 2016 welke initiatieven in aanmerking komen voor een
bijdrage. De aanvraag dient, voorzien van motivatie en een begroting,
uiterlijk 15 oktober (per post of per
mail) bij het bestuur te worden ingediend. Voorwaarde is dat de uitvoering van de initiatieven is voorzien voor de eerste helft van 2017.
Contactgegevens: Stichting Nazorgfonds. E-mail: nazorgfonds@gmail.
com of postadres: Bosboom Toussaintlaan 28, 1187 CR Amstelveen.

club. Een voorkeur voor een vakantieland heeft Nobel niet. Hij en z’n
gezin zijn echter kampeerders. Een
skivakantie moet overigens wel ieder jaar opgenomen worden. Wat
skiën betreft noemt hij zich een
wintermens, maar het voorjaar en
de zomer hebben toch de voorkeur.
Hoofddorp verruilen voor Aalsmeer?
“Dat is een heel lastige. Ik woon
prachtig in Hoofddorp, met weids
uitzicht. En ik woon dicht in de buurt
van Aalsmeer, nog geen 7 kilometer.” Naast besturen vervult een bur-

Spannend en afwisselend
Alles aan de baan van burgemeester vindt Jeroen Nobel overigens
mooi. “Het is spannend en afwisselend. Ja, een publieke functie wil ik
de komende jaren in mijn werkzame
leven blijven vervullen.” In Aalsmeer
is hij vol aan de gang gegaan en inmiddels zijn al flinke stappen gemaakt. Maar, zo zegt hij: “De bestuurscultuur kan nog beter. We
werken er aan om gezamenlijk en
met elkaar Aalsmeer goed te besturen en er te zijn voor inwoners en
bedrijven. We hebben al veel bereikt.”
Nobel is vast van plan de ‘klus’ voor
honderd procent te klaren. Of de
opdracht naar volle tevredenheid
wordt volbracht, is natuurlijk uiteindelijk ter beoordeling aan anderen. Nobel hecht in ieder geval veel
waarde aan het vertrouwen dat de
Commissaris van de Koning in hem
heeft. “Nu alvast uitkijken naar een
andere baan, doe ik niet. Ik concentreer me volledig op Aalsmeer. Wat
er na komt, zien we wel weer.”
Er wordt gerekend hoe lang hij ongeveer nog waarnemend burgemeester is. “Na de verkiezingen in
2018 kan zo rond juni een college
gevormd zijn en de procedure voor
een vaste burgemeester opgestart
worden. Tot eind 2018, denk ik”, zegt
Nobel, gevolgd door met brede lach:
“Misschien past het jasje mij ook en
solliciteer ik. Het bevalt me hier uitstekend.”
Door Jacqueline Kristelijn

Zaterdag 1 oktober met 700 deelnemers

Zevende editie Step by Step
Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober
wordt alweer de 7e editie van het
evenement Step by Step gehouden! Vorig jaar nog 54 teams aan
de start, dit jaar deelname van liefst
70 teams. In totaal doen er dit jaar
700 deelnemers mee aan het evenement waarbij de team 7 kilometer
door Aalsmeer steppen met onderweg diverse spel- en vraagopdrachten. De organisatoren, Jacco Jongkind en Jenifer van der Horst, zijn
zwaar onder de indruk als de kaartverkoop 20 juni van start gaat en het
evenement met een week is uitverkocht! Ze zijn super trots en blij dat
de mensen zo enthousiast zijn over
de formule van het evenement. Toen
zij zeven jaar geleden startte met
zo’n ruim 100 deelnemers, hadden
zij niet kunnen dromen dat het evenement zich op deze wijze zou gaan
ontwikkelen. Ook dit jaar wordt Step
by Step gehouden bij Café Sportzicht aan de Sportlaan (start/finish).
Om 13.30 uur dienen teams zich te
melden bij de aanmeldbalie, waar de
captains van de teams het pakket
voor tijdens de steproute ontvangen.
Na het openingswoordje en inmiddels in de stemming te zijn gebracht
door Dj Kees Markman en Marcel
Wilkes, zullen de teams vanaf 14.30
uur om de twee minuten aan de start
vertrekken en zullen zij ook dit jaar
weer om en om de route tegengesteld gaan rijden. Dit om het tijdbestek tussen starten en finishen van
alle teams redelijk te houden, zeker
nu het aantal teams blijft groeien.
Vier locaties spelopdrachten
Voor dit jaar betekent dit, dat het
laatste team om 15.40 uur zal vertrekken aan de start. De teams doen
dit jaar onderweg vier locaties aan
waar een spelopdracht dient uitgevoerd te worden waarbij een goede score of tijd behaald moet worden om in de race te blijven voor
een podiumprijs. Om ook bij de spelopdrachten de doorstroom te bevorderen, staan de opdrachten dubbel uitgezet om twee teams tegelijk een opdracht uit te kunnen laten voeren. Daarnaast zullen er diverse vraagopdrachten in het opdrachtformulier staan die ook meetellen in de totaal score. De vier locaties waar een spelopdracht uitgevoerd dient te worden zijn: Tennisvereniging All-Out aan de Sport-

laan, Theehuis Het Tuinhuis aan het
Praamplein in de Historische Tuin,
Restaurant ‘t Wapen van Aalsmeer
aan de Dorpsstraat en Bar-Bistro
Joseph aan de Poel aan de Stommeerweg. De teams zullen tussen
14.30 en circa 18.30 uur deze locaties aan doen. Na een gezellige route langs deze locaties gemaakt te
hebben, kan er dan weer een kijkje worden genomen bij de finish bij
Café Sportzicht.
Toeschouwers zijn bij Café Sportzicht tot 17.00 uur van harte welkom zonder entreekaart een consumptie te komen nuttigen, daarna
is het hebben van een entreekaart
noodzakelijk. Er zijn nog enkele entreekaarten zonder stepdeel te verkrijgen. Bij interesse kan contact
worden opgenomen via stepbystepaalsmeer@gmail.com. Alle teams
dienen uiterlijk 19.30 uur te zijn gefinisht, anders worden zij gediskwalificeerd voor de prijsuitreiking.
Prijs meest origineel
De teams strijden om de eerste tot
en met de derde prijs. En ook dit jaar
is er uiteraard weer een originaliteitprijs te winnen voor het team die
qua outfit het meest origineel aan
de start van het evenement Step by
Step verschijnt! Nieuw dit jaar is dat
er een zestallige jury zal zijn, die de
teams gaat jureren voor deze laatst
genoemde prijs. Na de prijsuitreiking komt zanger Edwin van Toolen
optreden. Hij zal de feeststemming
er goed inhouden en vergroten met
gezellige meezingers. Na dit optreden komt zoals altijd DJ Michael FD
het feestje nog eens flink voortzetten en spetterend afsluiten. Een verzoek aan alle deelnemers en toeschouwers is om op de fiets naar
het evenement te komen, gezien de
beperkte ruimte aan parkeergelegenheid rond Café Sportzicht.
Als laatste, vrijdag 23 september
zullen Jacco en Jenifer op hun facebookpagina Step by Step Aalsmeer
één grootse spelopdracht bekend
gaan maken. Dit om de voorpret er
al een beetje in te brengen, maar
ook om de deelnemers in te laten
zien dat het best gunstig kan zijn
vooraf nog een bootcamp training
te volgen.

MODE NAJAAR 2016
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volgende inspanmoment.
Er zijn momenten dat we altijd maar
door gaan: doorwerken, teveel
sporten of geen rust nemen. Dat is
niet goed voor je lijf. Behandel je
lichaam altijd als je beste vriend.
Ook in je lichaam werkt alles met
elkaar samen. Als je hart stopt
met kloppen, dan ga je uiteindelijk
dood. Het is zo bijzonder als je je
realiseert hoe mooi alles op elkaar is
afgestemd. Daar sta je niet zo vaak
bij stil. Soms is het wel mooi dat
bewust even te doen en je lichaam
te bedanken voor alles wat het voor
je doet. Door vriendelijk te zijn naar
je lichaam, draag je ook nog eens
positief bij tot je eigen gezondheid.

Lief zijn voor je lijf
Je lichaam is misschien wel
het allerbelangrijkste in je
leven. Je lijf laat je precies
weten of je goed voelt of dat
je wat meer rust moet nemen
bijvoorbeeld. Toch zijn we
meer geneigd om naar ons
hoofd te luisteren en vergeet
je soms goed voor je lijf te
zorgen en daarmee dus voor
jezelf. Wees lief voor jezelf,
want hoe liever jij voor jezelf
bent, hoe beter je je voelt. Lief
zijn voor je lijf doe je zo!
Lichaam, verstand en
bewustzijn

Je bent je lichaam. Als een functie
van je lichaam uitvalt, dan heeft
dat effect op het geheel. Alles
is met elkaar verbonden. Ook je
gedachtes en gevoelens hebben
effect op je welzijn en gezondheid.
Je lichaam reageert op wat je denkt
en voelt. Je kunt je voorstellen dat
hoe positiever jouw gedachtes en
emoties zijn, hoe gelukkiger je bent
en dus ook gezonder. De kracht
van woorden is nog veel groter.
Je hoort mensen wel eens zeggen
dat woorden geen pijn doen.
Dat is de grootste onzin. Want
iedereen die weleens een negatieve
opmerking te horen heeft gehad,
weet hoe lang dit in je hoofd
rondspookt. Stel een juf zegt tegen
een leerling dat zij niet goed te
verstaan was met haar spreekbeurt.
Het kind kon wel door de grond
zakken, zo graag wilde ze het goed
doen. Die opmerking blijft hangen.
Het kind wordt volwassen en moet
een presentatie geven. Ineens staat
ze met knikkende knieën, maar ze
weet niet waarom. Deze woorden
zijn als herinnering opgeslagen,
gekoppeld aan wat het kind toen
dacht en wat ze voelde. Dat kan

je soms in de weg zitten. Gelukkig
heb jij zelf de kracht en power
om de communicatie met jezelf te
verbeteren. Wees lief voor je lijf,
geef jezelf en anderen complimenten. Beloon jezelf voor alles, elke
poging, geslaagd of niet geslaagd.
Daarmee maak je jezelf beter!

Hoe praat jij met jouw lijf?

Je praat tegen je lijf, niet altijd
bewust. Maar je doet het al als
je klacht dat die broek niet goed
staat, je buik wat platter mag en je
haar verschrikkelijk zit. Je beseft
het niet. Maar het is niet goed voor
jezelf om zo te praten. Denk eens
voor jezelf na, praat jij overwegend
positief of negatief naar jezelf?
Vergelijk je jezelf constant met
anderen en ben jezelf nooit goed
genoeg? Zonde, want dat maakt je
ook nog eens ongelukkig. Probeer
het om te draaien. Begin elke
ochtend met een paar minuutjes
waarin jij je lichaam bedankt en al
het moois van jezelf opsomt. Het is
misschien wat lastig in het begin.
Maar als je het vaker doet, krijg
je steeds meer inspiratie. Omarm
je schoonheid, want iedereen is
mooi op zijn of haar manier. Je
zult merken dat hoe meer jij jouw
schoonheid ziet, hoe meer je
omgeving dit ook zal oppikken. Je
zult gaan stralen!

Hoe goed zorg je voor je lijf?

Je lichaam is graag in beweging.
Het is er niet op gebouwd de hele
dag te zitten. Regelmatig rustig
bewegen is dus goed voor je lijf en
zet ook andere dingen in beweging.
Wel heeft je lijf na inspanning een
periode nodig om te ontspannen en
te herstellen. Dat is heel belangrijk,
want zo tankt je lichaam weer bij. En
bouwt het weer energie op voor het

Sneller herstellen
na inspanning?
Sneller herstellen na
inspanning of een blessure
en het verouderingsproces
vertragen.
Blauwgroene microalgen bevatten proteïnen, essentiële vetzuren,

chlorofyl en betacaroteen. Proteïnen
zijn belangrijk voor het uithoudingsvermogen en sneller fysiek herstel.
Groene thee en bosbessen bevatten
antioxidanten; stoffen die vrije radicalen tegengaan. Van bosbessen is
bekend dat ze een positieve werking

Clarins heeft op al je
beautyvragen een antwoord
Wat je een beazorg, je leeftijd
of je huidtype ook is. Clarins
luistert naar je en biedt
je de beste persoonlijke
schoonheidsoplossing, voor
elke fase in je leven.
Clarins is expert in huidverzorging
en make-up. Geïnspireerd door de
wetenschap van de natuur, met
respect voor de planeet.
Wil je je gezichtshuid verstevigen,
hydrateren of laten stralen? Wil
je afslanken, je huid verstevigen
of iets tegen cellulite doen? Wil
je weten wat voor jouw huid

de beste foundation is? Clarins
biedt een passend product.
Bijvoorbeeld Double Serum, een
innovatief tweefasenserum tegen
huidveroudering op basis van 20
krachtige plantenextracten. Of de
nieuwe Supra Volume Mascara!
Voor prachtige, volle wimpers.
Al deze producten zijn te verkrijgen
bij Mooi van der Zwaard, Zijdstraat
16-18, 1431 EC Aalsmeer.
En nu tot en met 2 oktober bij
aankoop vanaf €55,- aan Clarinsproducten een beautypurse met
luxe miniaturen cadeau.

Je lichaam praat terug

Natuurlijk geeft jouw lichaam ook
informatie terug. In de vorm van
gevoelens: zoals blijheid, verdriet,
vermoeidheid, energiek, rugpijn.
Dat is de taal van je lijf die jou een
boodschap wil doorgeven. Het laat
je weten of je op het goede spoor
zit of niet. Wist je dat je jouw lijf
ook vragen kunt stellen? Dat kun je
intuïtief doen. Sluit je ogen en stel
je lijf een vraag. Je zult merken dat
je altijd antwoord krijgt. Vaak is het
eerste antwoord wat je binnenkomt
als gedachte misschien je intuïtie.
Maar het kan ook later binnenkomen. Het kan een gevoel zijn of een
kleur. Ieder mens heeft zijn eigen
unieke manier van communiceren.
En je intuïtie blijft je hele leven bij
je. Het vertelt je altijd of je op de
goede weg bent en brengt je altijd
in contact met je diepste wensen
en verlangens. Het is de taal van je
hart en daarmee je lijf.

Verbeter de communicatie
met jezelf

Je kunt het weer aanleren om meer
te luisteren naar je lijf. Veel stressklachten en burn-out klachten
hebben ook hun oorzaak erin dat
mensen vergeten te luisteren naar
hun lijf en teveel in hun hoofd
zitten. Alles draait om de juiste balans. Ben je even teveel in je hoofd,
dan kun je in een kort moment je
aandacht weer terug brengen naar
je lijf. Sluit je ogen en denk aan je
voeten en voel je voeten. Dan kom
je automatisch weer in je lijf. Of ga
met je aandacht naar je vingers en
voel het binnenste van je vingers.
Voel of je energie kunt voelen
stromen. Dat is je levensenergie,
de energie van het lijf. Als het
niet meteen lukt, gewoon vaker
proberen. Als het jouw wens is je
te verbinden aan je lijf, dan lukt
dat altijd. En zo verbeter jij jouw
gezondheid!
Kijk voor meer informatie op
www.methode-eigen.nl

dien een stuk effectiever! Een goed
voorbeeld van een bungee elastiek
geveerde minitrampoline is de in
Duitsland gefabriceerde bellicon®.
Deze is oorspronkelijk ontworpen
voor revalidatie doeleinden. De bellicon® onderscheidt zich van andere minitrampolines door zijn soepele
springmat en sterke elastiekringen.
Een groot voordeel is dat de elastiekringen af te stemmen zijn op het
gewicht van de gebruiker.

Hoe kan ik de trampoline
inzetten voor mijn
gezondheid?

Trampoline springen goed
voor gezondheid
Trampoline springen houd je
op een gezonde en vrolijke
manier in beweging en het
is kinderlijk eenvoudig:
bouncen kan iedereen! Met
trampolinespringen kun je
zelf de intensiteit bepalen,
waardoor bouncen geschikt is
voor iedere leeftijd. Daarnaast
is het ontzettend leuk om te
doen!
Voordelen trampolinespringen
goed voor gezondheid!

Zo is trampolinespringen ontzettend goed om af te vallen (je verbrand ontzettend veel calorien), activeert het je lymfesysteem, het is
vriendelijk voor je rug en tussenwervelschijven, je traint al je spieren, het is niet belastend voor je gewrichten en je krijgt een verbeterde
houding en bloedsomloop.

Een NASA studie

Dr. A. Bhattacharya concludeert in
een NASA onderzoek dat bewegen
op een trampoline een uitstekende
vorm van beweging is voor gezonde

jongeren en senioren, mensen met
een lichamelijke beperking en mensen die moeten revalideren na een
ongeluk of letsel. Daarnaast is het
zo dat elk deel van het lichaam, elke lichaamscel, wordt blootgesteld
aan de nodige impulsen waardoor
de lichaamscellen ook daadwerkelijk sterker worden. Trampolinespringen is dus geschikt voor mensen die lekker willen fitnessen, aan
hun lijn willen werken of voor het
verhelpen van allerlei lichamelijke
kwalen.

Trampolines met metalen
veren vs. bungee
elastiekringen veren

Bewegen op een trampoline met
bungee elastiekringen zorgt ervoor
dat gewrichten, tussenwervelschijven en botten niet worden overbelast. Dit is een stuk veiliger en gezonder dan op “gewone” minitrampolines met metalen veren, die een
schokbelasting op de gewrichten
en rug geven. Door de langere afremfase op een elastiek geveerde trampoline is bewegen boven-

Om bijvoorbeeld aan je gewicht,
verbetering van kracht, lenigheid,
conditie en balans te werken en de
best mogelijke resultaten te bereiken is het van belang om minstens 3
keer per week 20-30 minuten trampoline te springen. Bouw dit echter
langzaam en in stappen op. Daarbij kun je de intensiteit ook langzaam opvoeren. Begin met 10 minuten en voeg elke week 2 tot 3 minuten toe. Je kunt hiervoor ook speciale workout DVD’s gebruiken (zoals die van JustBounce®) of youtube filmpjes opzoeken.
Mocht je aan een lichamelijke
klacht willen werken, bouw je schema dan nog langzamer op. Begin
met 5 minuten en verleng dit wekelijks met een paar minuten. Belangrijk: beweeg vanuit ontspanning, bij
lichamelijke klachten is op-en-neer
veren al voldoende!

Conclusie

Trampolinespringen brengt tal van
gezondheidsvoordelen en is geschikt voor iedereen! Zelfs de NASA
is die mening toegedaan. Zorg ervoor dat je gebruik maakt van een
trampoline met elastieken veren zoals de bellicon®, op deze manier
beweeg je veilig zonder je lichaam
te overbelasten.
Daarnaast is het belangrijk om
de trainingsduur en intensiteit
langzaam op te bouwen.

hebben op de hersenen en hart en
bloedvaten. Vitamine D draagt bij
aan het behoud van sterke botten en
een goed functionerend immuunsysteem. De Vitamine D3 in FTN komt
uit algen en is geschikt voor veganisten. Aminozuren zijn de bouwstenen van proteïnen en spierweefsel.
Alle processen, die te maken hebben met energie, herstel, spier- en
krachttoename en vetverlies, humeur en hersenfunctie zijn nauw
verbonden met aminozuren.

Sneller herstellen

Dat kan met FTN, een nieuwe gezondheidsdrank. FTN kent een gepatenteerde samenstelling die uit
natuurlijke ingrediënten bestaat. De
basis van de drank wordt gevormd
door NT-020, een combinatie van
groenblauwe micro-algen, groene thee, bosbessen, vitamine D en
aminozuren.
Meer info is te vinden op
www.ftnbelieve.nl.
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Shoeby pakt 3 awards
tijdens ‘Retailer of
the Year’!

Modeshow bij
Teddy’s kinderkleding
Teddy´s kinderkleding is
inmiddels alweer een half jaar
te vinden op het nieuwe adres
in de Ophelialaan op nummer
107.
Een moderne grote winkel met een
nóg grotere collectie dan voorheen.
Hierdoor heeft de winkel nog
meer een regiofunctie gekregen,
met steeds meer klanten uit
Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp,
Nieuw-Vennep en omstreken. De
overstap naar de Ophelialaan is
Teddy’s goed bevallen. De belangrijkste voordelen van de nieuwe
locatie zijn toch wel het parkeren
voor de deur, de ruime overzichtelijke winkel, de uitbreiding van
het assortiment en de merken, de
uitgebreide kraamcadeautjestafel
en de gezellige babyhoek. Ook
zijn er nieuwe merken zoals Koeka
(bekend van dekentjes, knuffeltjes
en omslagdoeken in het bekende
wafelstofje) en Dirkje (bekend
om de kleine prijsjes). Als je de
winkel binnenstapt, zie je rechts de
Vingino shop inclusief de nieuwe
sportlijn van Vingino en links een
hele wand vol winterjassen. Vorig
jaar heeft het winterse weer ons in
de steek gelaten, maar dat heeft
Ingrid (eigenaresse) er niet van

weerhouden om volop keus te
bieden voor de komende winter.
De wintercollectie op het gebied
van tieners is groot en uitgebreid.
Merken zoals Be a Diva(alleen voor
meisjes), LMTD, Indian Blue Jeans
en Tumble zijn hot bij de tieners.
Voor de kids tot maat 152 is de Z8
collectie opnieuw populair. Name it
is er voor de leuke prijsjes en Funky
XS en Miss Julliette voor degene
die eens heel iets anders willen.
Tumble n Dry wordt bij Teddy’s
voor alle leeftijden verkocht, van
Baby tot tieners. Dit zijn slechts
een paar merken uitgelicht van de
ruim 30 merken die te koop zijn bij
Teddy’s. Online verkoopt Teddy’s
ook, maar de winkel heeft prioriteit.
Wie nieuwsgierig is naar de winkel
of de nieuwe collectie, is natuurlijk
van harte welkom.
Op vrijdagavond 30 september om
19.00 uur verzorgt Teddy’s in de
winkel een spectaculaire modeshow. In een razend tempo zullen
de kids meer dan 50 sets showen.
Waarbij Hopperz een belangrijke
rol speelt, want om de set compleet
te maken, dragen de modellen de
schoenen van Hopperz. De gratis
kaarten zijn verkrijgbaar in de
winkel maar wees er snel bij
want de plaatsen zijn beperkt.

Dragon Tuina Hoofddorp bestaat nu maar liefst 5 jaar!

Hou dat ontspannen vakantiegevoel nog even vast
De vakantietijd is bijna voorbij
en velen storten zich alweer
op de dagelijke routine
van werken of studeren.
Toch willen de meesten
het liefst dat ontspannen
vakantiegevoel nog even
vast te houden. In het Verre
Oosten weten ze als geen
ander hoe ze voor lichaam
en geest moeten zorgen.
De Tradionele Chinese
Geneeskunde bestaat uit vijf
pijlers. Dit zijn acupunctuur,
kruidentherapie, voedingsleer,
Tuina-therapie en chi gong.
Tuina massage ontspant
en verhelpt

“Kwaliteit van leven
vooruitgegaan
dankzij shiatsu”
Ze voelde zich altijd moe
en gespannen en was het
spuugzat. Denise van der
Zee besloot een behandeling
te proberen die totaal
nieuw voor haar was:
shiatsu massagetherapie.
Nu voelt ze zich niet alleen
fitter, ze is ook verlost van
haar heftige hooikoorts en
menstruatieklachten.
Als een ander het haar zou
vertellen, zou ze het niet kunnen
geloven. Maar Denise van der Zee
(45) heeft het zelf ervaren en nu
zweert ze bij shiatsutherapie. “Ik
las er voor het eerst over in een
artikel in de krant”, vertelt ze. “Ik
vond het een interessant stuk en
heb het uitgeknipt. Wat me vooral
aansprak, was dat het een zachte
behandeling is. Een soort massage,
maar zonder gekraak of getrek.”
Haar eerste bezoek aan de San Bao
Praktijk van Petra van der Knaap
in Aalsmeer was meteen een schot
in de roos. “Ik kwam binnen in een
sfeervolle ruimte. Petra was heel
sympathiek, ze straalde rust uit en
stelde veel vragen. Daarna mocht
ik op een grote mat gaan liggen en
volgde de behandeling. Inderdaad
heel zacht: met heel lichte druk
van de duim en zachtjes wrijven.
Ze hield ook warme sticks tegen
de plekken waar ik pijn had. Een
aangename warmte is dat, die net
wat dieper gaat dan die van een
kruik.” Tot haar verrassing was
Denise al na twee behandelingen
van vermoeidheid af. Nog verbazingwekkender: de therapie hielp
na enkele maanden ook tegen
kwaaltjes waar ze niet voor kwam.
“Ik heb af en toe erge hooikoorts.
Dat zag ik als iets waar ik nu
eenmaal mee moest leven. Zo ook
mijn heftige menstruatieklachten.
Petra zei, toen het toevallig ter
sprake kwam: ‘Daar kan ik iets aan
doen’. Hoe ze het gedaan heeft
weet ik niet, maar ik heb nu van
allebei veel minder last. Het is nu
draaglijk.” Shiatsu is een oosterse
behandelwijze. Een klacht – zoals
pijn of vermoeidheid - betekent in
deze leer, dat er een blokkade zit
in de energiebanen (‘meridianen’)
in het lichaam. Die blokkade (zeg
maar: de oorzaak) zit niet altijd op
de plek waar iemand de klacht

ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat kan ontstaan door een
klap op je hoofd. Maar ook omdat
je je schouders te veel aanspant.
Of je bovenbenen. De shiatsutherapeut spoort de blokkades op
en laat de lichaamsenergie weer
stromen, zodat de klacht verdwijnt.
Denise: “Petra legt dat uit tijdens
de behandeling. Al snap ik er
soms niet veel van, het is voor mij
bewezen dat het werkt. Vanwege
mijn menstruatieproblemen was ik
twee weken per maand niet mezelf.
De huisarts zei doodleuk dat er
niets aan te doen was. Wel dus. De
kwaliteit van mijn leven is er een
stuk op vooruitgegaan.” Shiatsu
massagetherapie wordt vergoed
door de zorgverzekeraar mits je een
aanvullend pakket hebt.
Meer weten of een afspraak
maken? Kijk op sanbaopraktijk.nl of
kom op 8 oktober van 14.00-17.00
uur naar het Open Huis aan de
Zijdstraat 72A (in het Raja Yoga
Centrum) in Aalsmeer. Dan kan ik
u meer vertellen over shiatsu
massagetherapie.

Een Chinese massage is een
zeer oude traditie en Tuina is
hier een onderdeel van. Deze
effectieve en uitgebreide Chinese
manuele therapie richt zich op
de behandeling van medische
problemen en blokkades, maar
kan ook zeer ontspannend zijn en
preventief werken. Het lichaam
wordt volgens de traditionele
Chinese geneeskunde gezien als
een netwerk van energiebanen die
levensenergie (Qi/Chi) vervoert. Pijn
ontstaat als er geen vrije stroom
van Qi en bloed meer is door
blokkades. Deze blokkades weten
de Tuina-masseurs of masseuses
snel te vinden en te behandelen.
Ze verplaatsen in feite de pijn
,waardoor de levensenergie en
het bloed weer gaat stromen zoals
het hoort. De gifstoffen worden

hierbij uit het lichaam gedreven.
Velen komen bij Dragon Tuina met
een diversiteit aan problemen,
waaronder gewrichts- en spierpijn,
hoofdpijn, hernia, vermoeidheid,
darm/maagproblemen, stoppen met
roken en nog veel meer. Anderen
komen slechts voor een reguliere
ontspanningsmassage. De spieren
worden weer soepel gemaakt en
gespannenheid zal verminderd
worden.

Health, Care en Wellness

Lin Xin begon aanvankelijk als een
kleine huispraktijk in Kudelstaart.
De klanten waren heel erg positief
over de resultaten en van daaruit
ontstond de behoefte naar een
grotere pandruimte. Dit is uiteindelijk de vestiging in Hoofddorp
geworden. In de loop der jaren zijn
er meer dan 1500 tevreden klanten
u voor gegaan! Samen met haar
deskundige team van specialisten
biedt ze meer dan alleen Tuinamassages. Klanten kunnen hier
ook terecht voor acupuntuur en
voetreflex-massages. Het pand in
Hoofddorp beschikt tevens over
een professionele schoonheidssalon voor gezichtsbehandelingen
waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt
van de techniek micro dermabrasie, manicure en pedicure, een
nagelstudio, Turks stoombad en
een sauna. Meer informatie over de
vele mogelijkheden is te vinden op
onze website . Heeft u vragen m.b.t.
de behandelingen en eventuele
vergoedingen van uw zorgverzekeraar? Aarzel niet om contact op te
nemen, ons team staat u graag te
woord!

Gisteren won Shoeby
tijdens de ‘Retailer of the
Year awards’ de award voor
Beste Winkelketen in de
categorie damesmode en
de award voor de Beste
Webshop in de categorieën
dames- en kidsmode. Het
Nederlandse concept ABN
AMRO Retailer of the Year
betreft een platform met
verkiezingen voor en door
retailers. Retailer of the Year
is een retail-concept waarin
verschillende awards worden
uitgereikt, zoals voor: Beste
Winkelketen, Webshop,
Start-up, Retail Innovatie en
Cross Channel. De verkiezing
Beste Winkelketen van
Nederland is de grootste
consumentenverkiezingen van
Nederland.
Dit onderzoek binnen de Nederlandse markt is een initiatief van
Q&A Research & Consultancy in
samenwerking met ABN AMRO
en de media partners De Telegraaf
en RetailTrends Media. Op basis
van de stem van ruim 277.000
consumenten, die keus hadden
uit het beoordelen van meer dan
400 retailers, had Shoeby haar
nominatie verworven.

Beste winkelketen & webshop
categorie damesmode

Dit jaar veel veranderingen in de
categorie Damesmode. Shoeby was
voor het 2e jaar op rij genomineerd
als Beste Winkelketen samen
met vier nieuwe genomineerden:
Arthur & Willemijn, Jeans Centre,
Zeeman en Bristol. Shoeby weet
weer een goede prestatie neer te
zetten op de verschillende aspecten
klantvriendelijkheid en service en
wint overtuigend. Net als vorig jaar
weet Shoeby de dubbele winst te
pakken. Zij hebben volgens de
Nederlandse consument ook de
beste webshop binnen de categorie
Damesmode. Op zeven van de acht
aspecten scoort Shoeby een 8 of
hoger met de hoogste score op
het aspect: assortiment. Het van
oorsprong Brabantse modebedrijf

heeft modische, betaalbare en
eigen ontworpen collecties. En omdat er twee keer per week nieuwe
fashion-items worden aangeleverd
in de winkels, blijft de collectie het
hele seizoen nieuw en verrassend.

Beste webshop categorie
kidsmode

In de categorie kidsmode heeft
Shoeby de beste webshop.
Shoeby behaalt op zes van de acht
aspecten de hoogste score en
laat daardoor Zeeman en HEMA
achter zich. Shoeby weet met
name onderscheidend te presteren
wederom op de aspecten service
en assortiment.

Bedankt voor je stem

Wij willen je hartelijk bedanken
voor je stem, mede dankzij jullie
heeft Shoeby deze prijzen gewonnen! Shoeby heeft volgens jullie
de meest creatieve collecties, een
goede prijs/kwaliteit verhouding en
de beste service. Graag willen wij
dit samen met je vieren. Kom naar
jouw favoriete Shoeby-winkel, toost
met ons op dit succes!

Over Shoeby

Shoeby is een van de snelst groeiende modebedrijven in Nederland.
In 1981 werd de eerste winkel in
Den Bosch opgezet door Mieke en
John van Deursen. Wat op zeventig
vierkante meter begon, is in 35 jaar
uitgegroeid tot een internationale
Retailketen, met in totaal bijna 225
winkels in Nederland en België.
Opererend in het middensegment
is Shoeby voor iedereen bereikbaar.
Letterlijk, omdat de winkels zich
over het algemeen in het hart van
kleine(re) plaatsen of in de drukbezochte sub-centra van grote(re)
steden bevinden. Bij Shoeby draait
alles om jou! In elke Shoeby winkel
is er daarom een personal shopper
aanwezig die iedereen voorziet van
persoonlijk styling advies.
Shoeby ontwerpt en ontwikkelt eigen collecties. Exclusief bij Shoeby
zijn verkrijgbaar: het dameslabel
Eksept, het herenlabel Refill, en
voor kids de eigen labels Jill,
Jilly, MTC en Mitch.

www.dragontuina.nl
- Marconistraat 15
1433 KK, Kudelstaart
06-11333559
- Hoofdweg 716
2132 BV, Hoofddorp
023-6200099

Najaar bij van der
Schilden Lingerie
Open dag bij Tandprothetische praktijk den Hartog

Specialist voor uw
kunstgebit
Veel Nederlanders hebben
een slechtpassend of
verouderd kunstgebit. Dit
gaat vaak samen met pijn en
ongemak. Een bezoek aan een
tandprotheticus kan dan de
oplossing brengen.
Een gebitsprothese gaat gemiddeld
tussen de vier tot acht jaar mee.
Het is verstandig om de prothese
eens in de twee jaar te laten controleren. Zo kunnen eventuele
problemen verholpen worden door
de prothese aan te passen of te
vernieuwen, zodat het weer lekker
zit. Bij een prothese wordt goed
gekeken naar de vorm en de kleur
van de tanden en kiezen. Het moet
goed passen bij het gezicht van
de patiënt. Uiteindelijk bepaalt de
patiënt zelf wat hij/zij het liefst wil.
Er is nu ook de mogelijkheid om
met behulp van implantaten het
kunstgebit goed vast te zetten,
het zogenaamde “klikgebit”. De
implantaten worden in goede sa-

menwerking met een implantoloog
geplaatst,waarna de tandprotheticus de uiteindelijke prothese
maakt. Tegenwoordig hebben de
zorgverzekeraars de vergoeding
van een prothese in het pakket
opgenomen. Ook voor de prothese
op implantaten is vergoeding vaak
mogelijk. Als u meer wilt weten
over een kunstgebit op implantaten
kunt u een afspraak maken voor
vrijblijvende informatie en gratis
advies. U kunt natuurlijk ook terecht voor reparaties, aanpassingen
aan de prothese of vervanging van
uw bestaande prothese.
Tevens hebben wij een inloopdag
op zaterdag 24 september van
10.00-14.00 uur. Kom langs en laat
uw kunstgebit gratis en vrijblijvend
controleren.
Tandprothetische praktijk
den Hartog
Marktstraat 18
1431BE Aalsmeer
Tel. 0297-342699

Na een heerlijke lange zomer
zijn de najaarscollecties
compleet binnen en krijgt de
winkel een warme uitstraling
door de najaarskleuren en de
uitgebreide collectie nacht -en
loungemode.
Behagelijke vesten en poncho’s
welke over de kleding en nachtmode gedragen kunnen worden en
zachte homewear maken het in en
om het huis zeer aangenaam. De
nachtmode is ook zeer divers. Deze
wordt steeds modieuzer met de
mooie collectie’s van onder andere
Cyell en het nieuwe merk Skinny.
De sets zijn zelf samen te stellen
waardoor ze perfect bij je past.
De collectie lingerie is zeer
uitgebreid. Veel oog voor detail
met mooie schouderbandjes en
prachtige kleuren en kantsoorten.
Uiteraard zijn de basismodellen en
gladde cups ook voldoende aanwezig in de collectie, maar we zien
steeds meer kant. Qua maatbereik
gaan de bh’s verder door in de
cup en omvang, dus ook voor een
vollere maten is er meer aanbod.
Ook voor de startende lingeriedraagster is de collectie uitgebreid.
Denk een merken als een Calvin
Klein en Esprit. Hippe lingerie,
sportief en met bijpassende loungewear.

Dit najaar blijft badmode belangrijk
in de winkel. Er blijven bikini’s en
badpakken binnenkomen voor
de zonvakantie’s welke het hele
jaar doorgaan. In november en
december komen alweer serie’s uit
de zomercollectie 2017 binnen.
Ook aan de heren is gedacht.
Er zijn weer volop shorts van
Bolas, HOM, Muchachomalo en
Tommy Hilfiger binnen en is er
ook de nachtmode mag er zijn.
Calvin klein short zijn nieuw in de
collectie, deze moeten alleen nog
binnenkomen!
Graag tot ziens bij
van der Schilden Lingerie,
Raadhuisplein 10,
1431 EH Aalsmeer
www.schilden-lingerie.nl
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Kunstroute: Het weekend van de blije gezichten
Aalsmeer - De Kunstroute georganiseerd door Stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer (KCA) Zaterdag 17 en zondag 18 september is in
alle opzichten een geslaagd weekend geworden. Er viel geen onvertogen woord en er waren alleen maar blije gezichten. Aan Pierre Tuning viel dit keer de eer te beurt om in de loods van Otto het
kunstweekend officieel te openen. Met zijn ironische toespelingen
en spitsvondigheden wist hij de lachers op zijn hand te krijgen.
Daarna kon het kunst kijken beginnen. De kunstenaars konden
niet alleen hun creaties tonen maar ook verkopen. En dat gebeurde gretig. Keramiste Annemiek Rozenberg was zaterdag al voor 12
uur haar totempalen - opgebouwd uit meerdere keramische vormen - kwijt. Vertelde een trotse curator Gijs van den Haak. Hij is
er goed in geslaagd om een mooie kunstvariatie te tonen. Maar
liefst achttien kunstenaars toonden hun zeer uiteenlopende werk.
Voor Monic Persoon en Reint Baarda was het even ‘vreemd’ om niet
een eigen ruimte te kunnen vullen, dit keer geen oud perceel maar
slechts een zakelijke stand van enkele meters. Maar zij leden niet
aan een tekort aan belangstelling. Hun foto’s zijn ook van een bijzonder hoog gehalte. In december exposeert het duo bij makelaardij Karin Eveleens. Bijzonder waren ook de ‘knappe’ koppen van
de Vlaamse kunstenaar Frank van Hooren. Hij had - volgens eigen
zeggen - een geweldig weekend gehad. “Ik dacht dat het alleen
een kijkweekend zou worden maar de reacties waren zo lovend en
ik heb ook goed verkocht. Het maakte de uren durende reis meer
dan de moeite waard.” Velen hadden gelukkig de fiets gepakt daar
was het weer ook naar. Om alle locaties te kunnen bezoeken moest
er behoorlijk hard op de pedalen worden getrapt. Fotografe Judith
Keessen onthult binnenkort haar nieuwe project. Het atelier van
Annelie Klein Sprokkelhorst werd geroemd.
Toefje slagroom
In de tuin van de familie Borgman stond een 60 meter lange prachtige met witte tafellakens gedekte tafel vol met borden waarop pizza’s, spaghetti, taartjes van klei. Het was één groot kijk-‘eet’-feest.
Hoe vindingrijk sommige toch zijn! De twee palingen en het toastje daarbij en ach, de vier rode peertjes met een toefje slagroom op
een mooi oud bordje. De bijgeleverde verhalen verdienen om ingebonden te worden tot een boekje. Het community-art project van
Jan Daalman, Karin Borgman en Femke Kempkes (De Kunstploeg)
is een geslaagde formule. Wethouder Gertjan van der Hoeven verklaarde bij de opening dat dit de ultieme vorm is om zoveel verschillende mensen, van kunstenaars, vluchtelingen, scholieren tot
bewoners van Ons Twee Thuis, met elkaar te verbinden. “Daar is
kunst voor bedoeld.”
Geen stoel onbezet
Keramiste Anneke Harting had dit jaar voor een heel speciaal onderwerp gekozen ‘Doodgewoon bijzonder’. De kunst en toegepaste
kunst had alles te maken met de dood: zoals de kisten (Hans Denijs), de urnen (Olaf Wiggers en Michiel Deylius), sieraden met troostende gedichten (Klaartje van Leeuwen) en grafbeelden (Mark van
Kuppevelt) werden getoond in een prachtige serene loods. Uiteraard was er ook werk van Anneke zelf en konden de bezoekers een
kijkje nemen in haar nieuw gebouwde atelier. Op het terras van het
Tuinhuis bleef geen stoel of kruk onbezet, daar kon men de beelden van Annelien Dekker bewonderen en wat een succes had zij
weer! De Historische Tuin toonde dit jaar een groep door Joop Kok
bijeengebrachte kunstenaars die de Tuin waardig is. Voor de prachtige bloemenfoto’s van Dennis A-Tjak was veel belangstelling. Ach
eigenlijk had geen van de kunstenaars te klagen over aandacht. Arthur Meijer vertelde met verve over zijn van klei vervaardigde gebouwen. Zij zijn van museale allure en kwaliteit. En na het bezoe-

ken van de kas waarin Marc Volger zijn project toonde, zal iedereen
anders naar onkruid kijken. Bob van den Heuvel had met zijn serie
‘Café-bezoek’ succes, de teksten behorende bij de doeken, werden
met een glimlach gelezen. Een aantal van zijn geschilderde boeketten hoefde hij niet meer mee naar huis te nemen.
Gezelligheid kent geen tijd
Een nieuwkomer dit jaar was Foto de Boer, de getoonde aquarellen
van Willem Heijting werden alom bewonderd. Dat telde ook voor het
werk Michaël Glanz, tot ver na vijven was het nog gezellig bij makelaardij Karin Eveleens. De tentoonstelling in Het Oude Raadhuis is
nog steeds te bezichtigen evenals het werk van het ASG in De Oude Veiling. En ja, ze waren er weer de potjes eigengemaakte jam en
chutney bij Carla Huson op het Stokkeland. Naast de watertorens
van was en van keramiek, die veel bewondering oogsten en goed
verkocht werden. Wat een geluk dat Judith de Bats de kunstenaar
Kenneth Pont zover heeft gekregen dat hij ook mee wilde doen aan
de Kunstroute. Zijn speelse werk was samen met de foto’s van Judtih te zien in de watertoren. Om de kindertekeningen te zien moest
geklommen worden, maar het was de klim waard. “Jongens niet vergeten de treden te tellen hé?”
Verrassende plek
Bacchus is en blijft altijd een leuke ontmoetingsplek en daar werd
de Kunstroute afgesloten met een borrel een lekkere muziek. Het
Boomkwekerskerhof was een rustpunt waar de plek en de gedichten voor zorgden. Met het pontje over naar de WSV De Nieuwe
Meer waar de indrukwekkende nautische foto’s waren te zien van
fotograaf Henry Neeter. De tekeningen van Elsbeth Gorter zijn zonder meer juweeltjes, de sieraden van Annet Bartels verdienen alle
aandacht. Ook Ada en Ria Bruine de Bruin hadden een goed onderkomen gevonden bij Clubhuis WV Westend. Een leuke en verrassende plek voor degenen die Aalsmeer nog moeten ontdekken.
Aan psychologe Christa Logman kun je wel overlaten om een aantal
kunstenaars bij elkaar te brengen die zich betrokken voelen met dat
wat de mens bezighoudt. Eén van hen is Douda Maarse, zijn collages geven het onrecht in de wereld duidelijk weer. Ook de uit Frankrijk overgekomen Michel Sehstedt was weer van de partij. De kunstenaars bij Jovar waren verheugd met alle aandacht. Het is aan te
raden om het kunstdoolhof eens binnen te stappen (Aalsmeerderweg 230). Astrid Stoffels is uitgenodigd om te komen exposeren in
het gemeentehuis en wie van schedels met machtige hoorns houdt
mag de atelierdeur van Swanet Olde Riekerink niet voorbij lopen.
Dat je met een deken meer kan doen dan er alleen onder liggen,
laat Sanna Kaper zien. Afke Borgman had haar atelier spectaculair ingericht hetgeen door het bezoek zeer werd gewaardeerd. De
kunstzwerftocht eindigde bij het atelier van Sunny Neeter. Voor haar
was het dubbel feest, haar atelier werd zondag officieel geopend.
Er was een toespraak er werd gefilmd en gefotografeerd, mensen
meldden zich aan voor de cursus en er werd ook nog werk verkocht.
Muziek
De live optredens kunnen en mogen niet onvermeld blijven. Zij
zorgden voor een toegevoegde waarde aan het hele kunstfestijn:
In loods Otto: Jazz we can met Katelijne van Otterloo, Broken Mules, dwarsfluitiste Judith Glasbeek solo en met leerlingen, Historische Tuin: Beyond The Joke, The Estate, Cool Blenz, Sas & Friends
en Djembikkels. Cool Cast op Stokkenland, Bacchus: Gradalious &
The Lounge Victory. Sander Jongkind van Muziekcentrum N201 had
het er maar druk mee, maar wat heeft hij een leuk gemêleerd muziek gezelschap bij elkaar weten te krijgen.
Janna van Zon
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Een prachtige symbiose:
Oost-Oogst en Voedselbank

Vette nazomermix in ‘Hithouse’

Aalsmeer - In de voormalige rozenkas van Inge en André Zekveld
groeit langs de rand een druivenrank. Aan de takken hangen volle trossen blauwe druiven rijp om
geplukt te worden. Mahmoud - afkomstige uit Syrië - knipt met een
forse schaar de trossen los en deze vallen in een grote mand. Trots
laat hij zijn oogst zien. Voor André
en Inge zijn deze druiven een symbool voor de groei voor hun kwekerij
Oost-Oogst. “Toen wij vier jaar geleden - wij zijn nu met ons derde seizoen bezig - begonnen, hebben wij
de druivenstokken geplant met het
idee dat wij - als bedrijf - even hard
zouden kunnen groeien en dat is
gelukkig ook uitgekomen.”

Aalsmeer - Radio Aalsmeer brengt
iedere week uitermate interessante programma’s voor iedereen. Zo is
Kick Laurens te gast in ‘Halte Zwarteweg’, zoekt ‘Let’s go’ de leukste
opa of oma, komt zangeres Juuzz
naar het ‘Vrijdagavondcafé’ en
wordt politicus Eppo Buskermolen
‘uitgewrongen’ in ‘Door de Mangel’.
Maar ook muziekliefhebbers opgelet, want in ‘Hithouse’ binnenkort
een vette nazomer-mix waarin maar
liefst tachtig nummers verwerkt zitten en Esther van Pelt met haar favoriete muziek in ‘De Top 10 van’.
Elke donderdag is het radioprogramma ‘Halte Zwarteweg’ om
18.00 uur te beluisteren dat door
een groep medewerkers en cliënten
van Heliomare Dagbesteding in elkaar wordt gezet. Deze week een interview met Kick Laurens, hij is zelf
cliënt bij Heliomare en kan vertellen
wat hij daar allemaal doet. Hij heeft
ook gewerkt op Schiphol en zal daar
ook op ingaan, net als dat hij graag
alles vertelt over zijn brede muzikale interesse.

Leegstaande kas gezocht
Het viel samen, een aantal kassen
kwam bij de familie Zekveld leeg te
staan omdat het uitbreiden van de
oorspronkelijk rozenkwekerij niet
meer haalbaar was. Er werd overlegd, wat nu verder: Een zorg boerderij beginnen? En toen werd de
advertentie in de Nieuwe Meerbode gelezen waarin de Voedselbank
vroeg of er misschien een kweker
was die een kas beschikbaar wilde
stellen voor het kweken van groente,
bedoeld voor gezinnen die dat nodig hebben. En dat wilden André en
Inge wel. Het sociale aspect sprak
hen zeer aan en zij hadden inmiddels behoorlijk wat ervaring met het
kweken van verschillende groentes.
“André - geboren en getogen op deze plek - vond het leuk om samen
met onze kinderen zelf onze groente
te gaan kweken.” Het beperkte zich
niet alleen tot het beschikbaar stellen van een kas, het ging veel verder en Oost-Oogst is uitgegroeid tot
een goedlopend bedrijf waar tientallen vrijwilligers twee ochtenden
per week werken om de Voedselbank te voorzien van verse groente.
Wekelijks gaan vele kratten - waarin 30 tot 35 pasklare pakketten - de
deur uit waarvan 200 personen ge-

bruik maken. In januari wordt begonnen met zaaien, in maart wordt
er geplant en dan kan er als eerst de
sla geoogst worden, vervolgens zijn
er de tomaten, de courgettes, snijbonen, aardappels, andijvie, sperziebonen, komkommers. Het seizoen eindigt ergens eind oktober,
afhankelijk van de weersomstandigheden. In de wintermaanden wordt
de grond bewerkt, bouwklaar gemaakt voor een nieuw seizoen. Oost
-Oogst is een bedrijf waar onbespoten verse groentes in de volle grond
worden gekweekt.
De vrijwilligers
Inge, van oorsprong sociaal juridisch medewerkster, zorgt voor de
planning en ondersteunt de vrijwilligers die wat meer structuur nodig
hebben. “De voedselbank zorgt in
principe voor de vrijwilligers, maar
er komen hier ook mensen binnenlopen die over ons project gehoord
hebben en hun hulp aanbieden. Er
werken mensen die begeleid zelfstandig wonen maar vanwege hun
autisme moeilijk werk vinden, ook
een groep Syrische vluchtelingen
versterken ons team. Het gaat om
een zeer divers gezelschap.”
Prachtig is het succesverhaal van
één van de Syrische medewerkers
die mede door Oost-Oogst een betaalde baan vond. Hij had het zo fijn
gehad dat hij andere in Aalsmeer
wonende Syriërs enthousiasmeerde om ook bij Oost-Oogst te gaan
werken. De meeste van hen hebben kinderen en voelen zich - ondanks het verleden dat zij met zich
meedragen - gelukkig. Het werk
bij Oost-Oogst is voor allen totaal
nieuw, in Syrië hadden zij goed betaald werk, woonden in mooie huizen. Het zijn allemaal mensen die
bereid zijn om zo snel mogelijk te
integreren. Zij volgen meerdere dagen per week de taallessen en willen zo veel mogelijk diploma’s zien
te halen. “In Nederland heb je overal
diploma’s voor nodig.” Eén van hen

is Mohammad Al Badawi, getrouwd
en vader van 4 kinderen van 16, 12,
10 en 7 jaar. Hij had 20 jaar een eigen meubelzaak, een goed lopend
bedrijf. “Ik heb altijd hard gewerkt,
een man in Syrië werkt altijd hard.
Maar alles is nu weg, mijn bedrijf
en ons grote mooie huis, niets staat
meer overeind. Alles, alles is verwoest.” Al Badawi kwam alleen naar
Nederland en het was zwaar. Alles
was zo anders, niets is te vergelijken met zijn leven in Syrië. De taal
is moeilijk, andere gewoontes, geen
werk, en geen familie waarmee hij
later gelukkig weer werd herenigd.
Zijn moeder moest hij achter laten
en hij beseft dat hij haar nooit meer
zal zien, omdat hij nooit meer terug
kan naar zijn geboorteland. “Zij is
alleen en om haar maak ik mij heel
veel zorgen.” De pijn is te zien in
zijn ogen. Oh ja. Hij is blij dat hij de
kans krijgt hier een nieuw leven op
te bouwen, zeker voor zijn kinderen.
“Mijn kinderen hebben zoveel angst
gekend en nu zie ik hen weer lachen, zij voelen zich veilig.” Zelf kan
hij het verleden nog niet loslaten,
iedere nacht droomt hij van de onbeschrijfelijke ellende die hij heeft
meegemaakt.
Hij ligt op zijn knieën en plant de
kleine bietenplantjes. In vlot Nederlands worden door Inge aanwijzingen gegeven. “Je moet ze iets dichter tegen elkaar aanzetten, dat kunnen de bietjes best hebben.” Mohammad begrijpt wat er wordt bedoeld. Verderop in de kas wordt
geschoffeld. “Ik ben nu gepensioneerd, maar wil wel wat te doen
hebben.” Weer iemand haalt de
snij- en sperziebonen af. Het groenvuil wordt verzameld in grote kruiwagens en afgevoerd naar containers. “Het is goed om een steentje
te kunnen bijdragen aan een project
voor mensen waarvan je weet dat zij
het minder goed hebben dan jij. Dat
geeft toch een bepaalde mate van
voldoening.” In een grote loods verdeelt Annie de groentes in afgepaste hoeveelheden - alles wordt verpakt in plastic zakjes - voor het in
de kratten wordt afgeleverd aan de
Voedselbank. Het is een mooi gezicht, de kleuren rood, groen en
geel gesorteerd te zien.
Missie
De missie van Inge is duidelijk, terwijl André zijn werk doet in de rozenkassen met heerlijke ruikende rozen, de eigen groentetuin bij
houdt. Er wordt beklemtoond dat
deze tuin los staat van de Voedselbank. “Deze tuin hebben wij al tien
jaar en wordt samen met de kinderen door ons onderhouden. Mijn

Spraakmakende gasten
bij Radio Aalsmeer

missie is dat iedereen zich hier
thuis voelt, in eigen tempo kan werken. Iedereen is anders en iedereen moet elkaar leren respecteren
en accepteren. Wij zorgen er met elkaar voor dat de Voedselbank voldoende verse groente krijgt. ‘
Vredesmaaltijd op 22 september
Tijdens de koffiepauze die zeer geanimeerd verloopt, reikt Inge een
uitnodiging uit, afkomstig van de
Doopsgezinde Kerk. Op de ene kant
van het A-viertje staat de tekst in
het Nederlands en op de andere
kant in het Arabisch. De Arabische
tekst is geschreven door de partner
- zelf van Syrische afkomst - van dominee Geijlvoet van de Doopsgezinde Kerk. Het initiatief gaat uit van de
Vredesambassade van Aalsmeer. Zij
nodigt de vrijwilligers uit om onder
de regenboog vlag van de vrede op
donderdag 22 september te komen
eten in de Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 55. “Wij zullen soep maken uit
het kookboek: Soep voor Syrië.” De
maaltijd wordt bereid met de groentes van Oost-Oogst. Samen met de
mensen uit de gemeenschap van de
Raad van Kerken zal de maaltijd genuttigd worden. Alle vrijwilligers van
Oost-Oogst en hun familie wacht
een warm onthaal.
Gele tomaten en patisson
Leuk en lekker is de aan huisverkoop via de koelkast die staat aan
de zijgevel. Achter de glazen deur
vindt men gele en rode tomaten en
de mooie gevormde patisson. Verder Piet Vissers snijbonen, sperziebonen, courgettes. Ook ‘Soep
Aalsmeer’ is vertegenwoordigd. De
door Daniëlle Jonker zelf gemaakte vegetarische soepen zijn te koop.
Als u bij Oost-Oogst koopt dan
steunt u tevens de Voedselbank.
Plannen voor de toekomst zijn er
te over. “Voorlopig heb ik mijn handen vol aan het werk dat ik nu doe,
maar het is zeker de bedoeling om
rondleidingen te gaan verzorgen
en kook workshops aan volwassenen en kinderen (leuk met de hele
klas koken) te gaan geven.” Bekijk
de website www.oostoogst.nl.
Janna van Zon

Videoclub start seizoen
met ‘Flowering the Sky’
Aalsmeer - Maandag 26 september
zal voorafgaand aan de eerste clubavond van het seizoen de film ‘Flowering the Sky’ als première worden
vertoond. Deze film van Jan Ran en
Gerard van Schie toont het verloop
van het kunstproject ‘Kinderen beschilderen de molenzeilen van Korenmolen de leeuw’. Dit project onder leiding van kunstdocente Annefie van Itterzon werd gemaakt ter
ondersteuning van het Aalsmeerse
Flower Festival dat in juni werd gehouden. Een aantal maanden werkten 25 kinderen in de leeftijd van 8
tot 12 jaar heel intensief in de Werkschuit aan deze vier molenzeilen
met een totale omvang van zestig
vierkante meter. Oud burgemeester
Joost Hoffscholte verrichte de onthulling op de molenwieken. De aanvang van de filmvertoning is 19.30

uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Alle bij dit project betrokken kinderen
en hun ouders zullen hierbij aanwezig zijn. Vervolgens begint traditioneel om 20.00 uur de clubavond
waar leden hun vakantie- en of andere films zullen vertonen. Locatie is
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Belangstellenden die
deze premièrefilm en/of clubavond
vrijblijvend willen bezoeken zijn van
harte welkom. In de pauze is er voldoende gelegenheid om op persoonlijke vragen over het filmen en
monteren in te gaan. Laat het echter wel vooraf weten dat u komt. Dat
kan per telefoon of per e-mail bij de
secretaris: Henk Zonneveld, tel. 0618487238. E-mail: hjwzonneveld@
gmail.com of bij de voorzitter Gerard
van Schie, tel. 023-5284564. E-mail:
gerard.van.schie@quicknet.nl

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 25 september houdt de Vogelvereniging
Aalsmeer en omstreken een grootse vogelbeurs in hal De Baccara
in de Baccarastraat 1 (zijweg Gerberastraat) van 10.00 tot 12.30 uur.
De vogelvrienden van Aalsmeer bezitten het keurmerk van de Nederlandse bond van vogelliefhebbers,
voor het diervriendelijk behandelen
van haar vogels met in acht neming
van de milieueisen die tot heden van
kracht zijn.
Iedere vogelliefhebber is welkom
om vogels te kopen, te verkopen, te

ruilen of rond te kijken en vragen te
stellen over vogels, voedsel en huisvesting. De entree bedraagt 1 euro
voor iedereen die komt kijken of kopen. Tevens maken bezoekers met
hun entreebewijs kans op een leuke attentie. Verkoop van eigen vogels is gratis, zowel voor leden als
bezoekers.
Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels en diverse
soorten voer, zoals zaden en zaadmengsels en vogelkooien. Voor inlichtingen: 06-10666878.

Verzamelbeurs
in Hornmeer

Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
De beurs is open van 13.00 tot 16.00
uur.

Aalsmeer - Zaterdag 24 september wordt een algemene verzamelaarsbeurs gehouden in buurthuis

Verkocht en geruild kunnen worden
postzegels, munten, bankbiljetten,
boeken, etc. Een ruiltafel wordt ingericht. De toegang is gratis.

Foto: www.kicksfotos.nl

Door het oog van de naald...

Mooi ritje bromfietsers
naar/door Amsterdam
Aalsmeer - De tweede avondrit van
het Aalsmeers Bromfiets Genootschap naar Amsterdam is prima verlopen. Even over acht uur in de avond
vertrok de stoet met zo’n vijftig brommers vanaf café Joppe in de Weteringstraat richting de hoofdstad.
Voorop bestuurslid Jan van Schuppen op zijn knalgele Schwalbe. Met
‘oortjes’ werd contact gehouden met
begeleiders in het midden en aan het
einde van de sliert. Dit werkte prima.
Er moest tot slot regelmatig geremd
worden bij stoplichten en het was bijzonder druk in de stad. En dan is het
fijn om details en opstakels met elkaar te delen.
Over de Wallen
De rit ging voor een deel over de Wallen en hier hebben de brommerrijders
een bijzonder avontuur meegemaakt.
Op het moment zelf was niet duidelijk waarom er een politiemotor op z’n
kant op de weg lag en een vreemde
blik is geworpen op de man die voor
‘pampus’ op het trottoir zat. De groep
is ‘gewoon’ doorgereden, kreeg regelmatig applaus van publiek, nam
een drankje bij café Rooie Nelis, is
een paar keer gestopt om groeps-

foto’s te maken en arriveerde rond
kwart over elf weer bij café Joppe
in het Centrum. Niets gebeurd, heel
goed verlopen, enkele pech-gevalletjes die ter plaatse opgelost zijn en
slechts één achtergebleven deelnemer. In en rond de bar bleef het nog
lang gezellig. Napraten over de rit en
gezellig muziek luisteren. De band
Valium verzorgde een optreden.
Vechtpartij
Waarom de politiemotor op z’n kant
lag en de man gehavend op het trottoir zat, kwamen de deelnemers van
de brommerrit enkele uren later achter. Er was een vechtpartij geweest,
met glas gegooid, een agent van z’n
motor afgetrokken en enkele gewonden gevallen. Oef, door het oog van
de naald gegaan… De brommerrijders waren na het lezen van dit bericht vast dubbel blij dat ze weer (ongeschonden) in hun ‘eigen’ Aalsmeer
waren gearriveerd! De oude brommers, waarvan velen uit de jaren
zestig en zeventig, kunnen weer de
schuur of de garage in. Vertroetelen
en onderhouden tot de volgende rit,
want die gaat er in het voorjaar zeker
weer komen!

Binding bij ‘Let’s Go’
Tessa en Inge van Stichting de Binding komen vrijdag langs bij ‘Let’s
Go’ en brengen je op de hoogte van
alle leuke activiteiten die zij de komende weken organiseren. Ook
komt Jordi langs, hij is Nederlands
Kampioen Handboogschieten en
gaat daar natuurlijk heel veel over
vertellen. Zoals elke week kan jij
ook weer beslissen met welk nummer ‘Let’s Go’ gaat beginnen. Verder heeft Joey weer een mix voor je
klaar staan. Heb jij de leukste opa
en/of oma van Aalsmeer en Kudelstaart? Op 5 oktober start de
Kinderboekenweek met dit jaar als
thema ‘Voor altijd jong’. Voor de uitzending van 30 september is ‘Let’s
Go’ op zoek naar de allerleukste opa’s en oma’s van Aalsmeer
en Kudelstaart. Heb jij die en vind
je het leuk om samen langs te komen? Geef je dan op via letsgo@radioaalsmeer.nl.
Volle bak in ‘Vrijdagavondcafé’
Deze vrijdagavond presenteert Ron
Leegwater het ‘Vrijdagavondcafé’
samen met Caroline Baarse. In het
programma het maandelijkse boeiende gesprek met wijkagent Erik
van den Brun, waarin de luisteraar
wordt meegenomen in het laatste
Aalsmeerse politienieuws en preventieve tips ontvangt. Ook een in-

terview met zangeres Juuzz over de
Jazz Afternoon op 9 oktober in Uithoorn. Natuurlijk laten Ron en Caroline een heerlijk nummer van
Juuzz horen. Naast het radiospelletje Soundmemory, waarbij een kandidaat 10 geluiden te horen krijgt
maar welke is dubbel, is ook de
Twitterhit weer terug van vakantie.
Het thema van de Twitterhit is deze keer ‘zien’. Welke oude of nieuwe
hit weet jij te verzinnen met ‘zien’ in
de titel of artiesten/bandnaam? Onder alle inzendingen wordt een setje
van 2 bioscoopkaarten verloot voor
een film naar keuze in bioscoop
Aalsmeer. Meedoen kan via twitter,
facebook, mail of bel tijdens de uitzending naar 325858. Vrijdagavondcafé is van 21.00 tot 23.00 uur.
Eppo gemangeld
Afgelopen maandag was Belinda
Buskermolen te gast in Aalsmeerse enige echte talkshow ‘Door de
Mangel’. Zij vertelde zeer open over
de zware periode in haar leven toen
er borstkanker bij haar werd geconstateerd. De steun van haar omgeving was erg belangrijk voor haar.
Belinda heeft ook weer een nieuwe
gast uitgenodigd om maandag 26
september bij presentatoren Mylène en Elbert Huijts aan te schuiven.
Zij houdt het een beetje in de familie, want als 139e gast komt volgende week om 19.00 uur Eppo Buskermolen naar de studio. Hij is bekend als gemeenteraadslid voor het
CDA, maar is in Kudelstaart zeker
ook een bekende binnen de voetbalvereniging RKDES. Ook verzorgd
Eppo wekelijks het radioverslag van
RKDES in het programma ‘Weekend
Magazine’.
Nazomermix bij ‘Hithouse’
Net als voorgaande jaren, zendt het
muziekprogramma Hithouse ook
dit jaar weer een uur durende nazomermix uit in de reeks ‘Only4u’.
Deze mix wordt komende woensdag 28 september uitgezonden van
23.00 tot 24.00 uur. Hithouse is een
programma dat al sinds het begin van Radio Aalsmeer (bijna 25
jaar) te beluisteren is. Dit keer zitten er maar liefst 80 nummers in
verwerkt en heeft dj Marcel Huijkman er meer dan 30 uur werk in zitten. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website
www.radioaalsmeer.nl.

Momenteel veel vacatures

Voedselbank Aalsmeer
houdt vrijwilligersavond
Aalsmeer - Volgende week donderdag 29 september organiseert
Voedselbank Aalsmeer een avond
voor vrijwilligers. De avond is bedoeld voor zowel degenen die nu
actief zijn als vrijwilliger, als voor
mensen die geïnteresseerd zijn om
vrijwilliger te worden bij de Voedselbank. De avond heeft een inhoudelijk karakter, maar het is ook de bedoeling om gezellig samen te zijn
en zo de huidige vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en nieuwe
vrijwilligers te verwelkomen bij de
Voedselbank.
Er zullen informatietafels zijn waar
iedereen wat meer te weten kan komen over de diverse onderdelen van
de Voedselbank: Intake, Voedselverwerving, Uitgifte en Bestuur. De bedrijfsleider van Voedselbank Haarlemmermeer zal iets komen vertellen over de gang van zaken in hun
voedseldepot. Zoals bekend werkt

Voedselbank Aalsmeer op het gebied van voedselverwerving en distributie samen met Haarlemmermeer en Uithoorn. Voedselbank
Aalsmeer heeft momenteel ongeveer actieve 50 vrijwilligers, maar er
zijn momenteel ook vrij veel vacatures: Voedselverwerver, Inzameling
coördinator, Fondsenwerver, Bestuurslid, Uitgiftemedewerker en Inzamelingmedewerkers.
Iedereen die informatie wil krijgen
over het interessante en dankbare werk als vrijwilliger bij de Voedselbank is volgende week van harte welkom. Meer informatie via vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl.
De avond begint om 19.30 uur
en vindt plaats in de loods van de
Voedselbank op adres Aalsmeerderweg 32c (pad naar achteren volgen). Met een hapje en een drankje wordt de avond rond 21.30 uur afgesloten.

Veiling en dahlia’s kijken
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 24 september
is het weer tijd voor de publieke veiling op de laatste zaterdag van de
maand in de Historische Tuin. Om
klokslag 15.00 uur gaan veilingmeester Peter van de Velde en opsteker Bernard Sparnaay hun koopwaar aan de man/vrouw brengen.
Naast bloemen en planten, deze
maand ook groente en fruit uit de

Tuin. Wederom een uitgelezen moment om een koopje te scoren! Kom
langs, uw entreekaartje geeft gratis
toegang tot de veiling. Als u er toch
bent, wandel even de Tuin op en bewonder de dahlia’s. De grote rijkdom aan kleuren doet je in stilte vervallen. De Historische Tuin, ingang
Praamplein, is zaterdag en zondag
geopend vanaf 10.00 uur.
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kinder- en jeugdkrant

Vanaf woensdag 28 september

Leerkracht van het Jaar

Kinderen langs deuren
met kinderpostzegels
Aalsmeer - Vanaf woensdag 28
september komen de kinderen weer
langs de deuren voor de kinderpostzegels. Met de opbrengst van de actie worden kwetsbare kinderen over
de hele wereld geholpen. In NoordHolland hebben 25.347 kinderen
zich aangemeld. Dat zijn er nog
meer dan vorig jaar!
In Noord-Holland ondersteunt
Stichting Kinderpostzegels onder
andere Stichting Oudezijds 100. Deze Amsterdamse stichting zorgt voor
veilige huisvesting voor kinderen in
de maatschappelijke opvang. Dit
jaar sieren de tekeningen van Fiep

Westendorp de postzegels, ter ere
van haar 100ste geboortedag. Met
de opbrengst van de verkoop steunt
Kinderpostzegels projecten die kansen creëren voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland. Motto is ‘voor kinderen, door kinderen’.
De kinderpostzegelactie is hiervan
het sprekende voorbeeld. Het is de
grootste en meest populaire scholenactie van Nederland, uniek in de
wereld. Met de opbrengst van de
actie zijn afgelopen jaar heel veel
kinderen gesteund. Kijk voor meer
informatie op de website www.kinderpostzegels.nl.

Weer tekenles van Annefie
Aalsmeer - Met nieuwe schwung
gaat de Werkschuit de herfst tegemoet. Tijd om met penselen en verf
weer achter de schildersezel plaats
te nemen. In het ruime en lichte lokaal geeft Annefie van Itterzon op
woensdagmiddag en op zaterdagochtend les aan kinderen van 6 tot
12 jaar. De docent heeft veel ervaring op het gebied van kunsteneducatie. Inspirerende opdrachten en
technieken zorgen er voor dat de
kinderen met een map vol kleurrijk
werk de cursus verlaten en vaak terug komen voor een vervolg. Het is
van groot belang dat in dit digitale tijdperk kinderen hun creativiteit
ontdekken, daar is in de toekomst
een groot te kort aan. Start op 28
september en 1 oktober. Informatie

en opgeven kan bij de Werkschuit:
margot.tepas@printex-int.com. Of
telefonisch bij Annefie van Itterzon
via 06-42197027.

Nieuwe cursus Mozaïek
voor kinderen
Aalsmeer - Stichting De Werkschuit start vrijdag 30 september
met een cursus mozaïek voor kinderen. De start van het nieuwe seizoen begint voor de kinderen ook
gelijk goed, namelijk met een nieuwe cursus op de vrijdagmiddag van
16.00 tot 17.30 uur, die wordt gegeven door Annemieke de Hollander
en Bettine Clemens. Tijdens deze
cursus ‘Mozaïek voor kinderen’ van
4 lessen gaan kinderen een spiegel,
een kistje of een klein dienblad ver-

sieren met stukjes tegel, de stukjes
mogen ze zelf knippen maar er zijn
ook kant en klare scherven van tegels en glasdruppels in allerlei vrolijke kleuren en na de laatste les
gaan kind met iets heel moois naar
huis. De cursus wordt gegeven in
het onderkomen van de Werkschuit
aan de Baccarastraat 15. Aanmelden of Inlichtingen via www.werkschuit-aalsmeer.nl of telefonisch bij
Marion Buckert via 06- 11864861 of
bij Margot Tepas via 06-1245 9347.

nieuwe tijden op. De vijf debutanten kwamen in actie op de 50 meter
vlinderslag, wat helaas geen succes
werd. De 100 meter rugslag waarbij
Fender Terlouw helaas zijn keerpunt
net miste en Sebastiaan Stassen
en Thijmen v/d Vliet een mooie tijd
achter hun naam zagen verschijnen. Sjoerd Hansma kwam in actie
op de 100 meter wisselslag net als
Sophie Reurings, vier verschillende slagen keerpunten hoe ging het
ook alweer, ze waren de weg even
kwijt, herpakte zich en zwommen de
race uit. Esmee Scheuer, Zarah Tas
en Phaedra Molenwijk mochten bij
de leeftijd 2006 van zich laten zien
op de 200 meter schoolslag, en wat
gingen ze lekker, Esmee en Phaedra zaten heel dicht bij elkaar een
mooie tijd achter alle drie de meiden hun naam. De jongste minioren Lente Achterberg, Elise Schipper, Verena Timmer en Hannah Fokkema kwamen nog in actie op de
100 meter rug, allen deden ze het
goed kwamen door de keerpunten
goed heen, al wist Hannah al wel
dat ze werd gedist. Ze had een fout
gemaakt bij een van haar keerpunten. Het laatste individuele nummer was de 50 meter rug, even lekker gassen. Er sneuvelden negen
tijden door de junioren jongens en
meiden. Als kers op de taart 4x50
meter vrije slag estafette met Lente, Zarah, Esmee en Elise 2.58,30 en
onder oorverdovend lawaai en aanmoediging van de ploeg werden ze
tweede.
Het was een lange middag die een
lach, traan maar vooral veel gezelligheid heeft opgeleverd.

Eerste Kidspraise
in Oosterkerk

hartige Samaritaan’. Er is in de voorbereiding hard gewerkt aan een
nieuwe invulling van de dienst. Het
wordt nog leuker en actiever dan
in het afgelopen seizoen, kortom
een nog groter feest! De Kidspraise
is voor kinderen in de basisschool
leeftijd. Gestart wordt om 16.30 uur
in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269. Zie voor meer informatie www. oosterkerk-aalsmeer.nl

Kyann Elbaz in actie.

Aalsmeer - Op zaterdag 17 september stond voor 6 AVA Aalsmeer
pupillen de finale van de pupillen
regio competitie op het programma. Je plaatsen voor de finale is al
moeilijk en knap, maar ook hoge
ogen gooien in een finale is nog veel
moeilijker. Dat sport en in dit geval
atletiek niet (altijd) vooraf voorspelbaar zijn weet iedereen en dat zou
ook deze dag nogmaals uitwijzen.
Het zou een dag worden met veel
spanning, teleurstelling en blijdschap, eigenlijk alles wat bij sport
hoort. Ook al haal je dan geen medaille of podiumplaats, dan is het
(zeker voor kinderen) belangrijk te
kijken naar wat er wel heel goed
ging en dat was vandaag voor alle
6 AVA Aalsmeer pupillen een heleboel. De meisjes C pupillen hadden
het in de 3 voorronde wedstrijden
heel goed gedaan en hadden zich
als tweede van 24 teams geplaatst
voor de finale. Jennifer Griekspoor,
Lisa de Vries, Renske Olieman en
Sophie Lucas begonnen de dag
met de 4x40m estafette. Een beter
begin konden de meisjes zich niet
wensen, ze liepen zich direct naar
de tweede tijd in een nieuw clubrecord van 29.34 seconde. Bij het
tweede onderdeel ging het niet zoals op de training en bij voorgaande
wedstrijden en sprongen de meisjes niet zover als ze zelf zouden
willen. Het derde onderdeel, de 40
meter sprint ging zoals vooraf verwacht werd en liepen alle meisjes
op of rond hun persoonlijk record.
Bij het balwerpen verbeterde Renske zich tot 16.73 meter en wierp Lisa zelfs een nieuwe persoonlijk record van 18.09 meter. Uiteindelijk
werden de meisjes vijfde in de finale
waar zij heel trots op mogen zijn gezien de verbeteringen bij de estafette en het balwerpen. Nils Smithuis
had zich bij de jongens C pupillen
als twaalfde voor de finale geplaatst
en wist vooraf dat het heel moeilijk
zou worden dit te verbeteren. Hij begon de dag met balwerpen en wierp
met zijn tweede worp een persoonlijk record van maar liefst 32.94 meter. Op de 40 meter sprint liep bij 0.2
seconde boven zijn persoonlijk record waarmee hij direct wist dat een
hoge klassering moeilijk zou worden. Bij het verspringen wilde het bij
de eerste twee sprongen niet lukken, maar verraste hij bij zijn derde sprong met een persoonlijk record van 3.05 meter. Nils werd uiteindelijk elfde en kan terugkijken
op een goede wedstrijd met twee
nieuwe persoonlijke records. Na alle 3 de voorrondes te hebben gewonnen had Sophie Lucas zich als
eerste geplaatst voor de finale. De
verwachtingen waren dan ook hoog
gespannen en iedereen dacht dat
Sophie wel even de eerste prijs ging
ophalen. Natuurlijk werkt dat niet zo
en moet ook Sophie haar best doen.
Bij het verspringen sprong Sophie in haar derde sprong naar 3.15
meter. Op de 40m sprint liep Sophie naar 6.85 seconde en liep daarmee in punten flink uit op de concurrentie. Toch wist Sophie dat het
spannend zou worden, want in de
andere groep hadden een aantal
meisjes al flink over de 20 meter ge-

worpen en in deze groep zaten ook
meisjes die net zoals als zij ook over
de 3.30 meter kunnen springen. Vol
goede moed begon Sophie aan het
balwerpen. Bij de eerste twee worpen ging het helemaal mis en daarmee dreigde Sophie haar eerste positie en uitzicht op het podium te
verspelen. In de derde worp stelde
zij, tot opluchting van iedereen van
AVA Aalsmeer, orde op zaken en
verbaasde iedereen met een nieuw
persoonlijk en club record van 21.04
meter. Hiermee werd Sophie regio
kampioen bij de meisjes C pupillen.
Na een aantal podium plaatsen in
de voorrondes had Finn Rademaker
zich bij de jongens A2 pupillen als
vierde geplaatst voor de finale. Finn
boekt sinds het einde van de cross
competitie op de meerkampen heel
veel progressie en verbetert zich bijna bij iedere wedstrijd. Bij het kogelstoten (2 kg) verbeterde Finn zich
met een stoot naar 8.62 meter waarna hij derde stond. Op de 40 meter
sprint moest hij echter veel jongens
voor laten gaan en was het zicht op
het podium een stuk vager. Bij het
hoogspringen stond Finn er weer
en was er weer hoop op een hoge
klassering. Tot 1.20 meter ging alles
soepel en ook de evenaring van zijn
persoonlijk record van 1.25 meter
ging ogenschijnlijk eenvoudig. Alle toeschouwers van AVA Aalsmeer
veerden op, maar de 1.30 meter zat
er vandaag niet in. Finn werd uiteindelijk heel mooi vijfde. Hij mag met
trots terugkijken op een hele goede finale. Met een lach en een traan,
met hele mooie prestaties en persoonlijke records en met uiteindelijk
Sophie als regio kampioen gingen
alle AVA Aalsmeer pupillen met ouders en coaches voldaan maar moe
weer naar huis.
Sophie Lucas, regio kampioen 2016
bij de meisjes C pupillen.

Aalsmeer - In de week van 19 september is het de nationale Week tegen Pesten. Op de Westplas Mavo
is er een actieve anti-pestcommissie, die niet alleen optreedt als tijdens pestsituaties maar ook preventief maatregelen neemt. Om deze reden spelen de leerlingen uit
klas 1 en 2 tijdens de Week tegen
Pesten een anti-pestgame, opgezet door KRO/NCRV. Zij ontvangen
berichtjes via whatsapp van Iris. Iris
is een dertienjarig meisje dat wordt
gepest. Iris bestaat niet echt, maar
is de hoofdpersoon uit het spel. Iris
vraag aan de leerlingen advies en

aan de hand van de adviezen die de
leerling geeft verloopt het spel, voor
elke leerling zal de verhaallijn van
Iris anders lopen. De ene leerling
zal Iris adviseren om de pestkoppen te vermeiden, terwijl een ander
zegt dat Iris de pesters met hun gedrag moet confronteren. De leerlingen kunnen Iris ook volgen op Instagram, waar zij ‘zelfgemaakte’ tekeningen op plaatst. De game zorgt
voor een real life experience die kinderen aanmoedigt om inzicht te krijgen in hun eigen houding ten opzichte van pesten. Dat geldt zowel
voor de pester als de gepeste.
Op deze manier wordt een belevingswereld gecreëerd die dicht
aanvoelt bij de doelgroep en het
gesprek over pesten makkelijker
maakt. In de Week tegen Pesten zal
er ook in de les stilgestaan worden
bij de ervaringen die leerlingen hebben tijdens het appen met Iris, zodat pesten een bespreekbaar onderwerp wordt en blijft op de Westplas Mavo.
Hiermee stelt de pestcommissie
zichzelf ook meteen voor aan de
nieuwe leerlingen en weten zij dat
er ook op de Westplas Mavo niet
gepest mag worden!

Uit tegen Racing Beverwijk

U-14 BVA wint eerste
basketbalwedstrijd
Aalsmeer - Na een lange zomerstop is afgelopen zaterdag 17 september het basketbalseizoen voor
de U-14 weer begonnen. Uit tegen
Racing Beverwijk. Waar de mannen
aan het begin van vorig seizoen fysiek nog veel tekort kwamen, leek
dat nu grotendeels te zijn verdwenen. Zowel qua lengte als fysiek
was het team gegroeid. Vanaf het
prille begin van de wedstrijd waren
de teams aan elkaar gewaagd. Het
team van Aalsmeer was dan geen
los zand, maar op sommige momenten wisten ze elkaar toch niet
goed te vinden, maar ook de tegenstander zat de eerste periode niet

Schaken bij AAS

Ronde 1 jeugdcompetitie
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag is het
AAS seizoen weer begonnen. Vanaf
19.00 uur wordt er les gegevens in
de stappen 1, 2 en 3. Daarna is er de
jeugdcompetitie en daarna les in de
stappen 4 en 5. Vijftien kinderen volgen nu deze lessen met als nieuwkomers Annika en Daniel. De eerste ronde van de competitie bracht

Allemaal duimen, want Marlieke
heeft nog een pittig traject te gaan,
voordat op 8 oktober bekend gemaakt gaat worden wie Leraar van
het Jaar wordt!

Leerlingen Westplas Mavo
appen tegen pesten

Sophie Regio Kampioen
bij meisjes pupillen C

Aalsmeer - De eerste wedstrijd van
het binnenseizoen 20162017 zit erop, het werd een marathon sessie wat de zwemmers allemaal niet
zagen aankomen. De sfeer werd er
absoluut niet minder om. Vandaag
kwamen er maar liefst 5 debutanten
aan de start , nog maar net 3 weken
bij de ploeg en ze gingen ervoor.
De middag begon met de 400 meter vrije slag , een afstand die tijdrovend was in het programma. De volgende zwemmers hebben hun persoonlijke record flink aangescherpt:
Luuk Scheuer, Michael Masseurs,
Madelief Blesgraaf, Femme Bol, Danique Pannekeoek, Naomi Visser,
Romee Veldt, Nina Bellaart en Loek
Boerlage. Yoni Joore en Robert Lima
Vermeulen debuteerde en zwommen een uitstekende nette race. De
200 meter schoolslag bleek al net
zo succes vol, Jayden v/d Bijl ging
met een geblesseerde enkel te water en zwom een technisch super
uitgevoerde race op twee seconde
gevolgd door Loek Boerlage, Loek
scherpte zijn tijd met maar liefst 20
seconde aan. Toen was het de beurt
aan de Minioren, ze stonden bol van
de spanning en de trainers wisten
op voorhand dat we tegen een aantal diskwalificaties aan zouden gaan
lopen maar wat deden ze hun best,
als echte professionals. De 50 meter
vlinderslag leverden aardig wat dissen op. Toch waren er ook succesje’s voor Hannah Fokkema, Lente
Achterberg, Elise Schipper,Charlotte
Bentveld en Floris v/d Salm. Daar
waar het bij Kyann Elbaz bij de vlinderslag mis ging zo revancheerde
hij zich op de wisselslag, hij ging
als een speer. Nog een technische
slag die ligt of niet ligt, de 200 meter schoolslag. Jort Kemp en Jochem van Zanten debuteerden, Michael Masseurs en Luuk Scheuer
scherpten hun inschrijftijden aan,
helaas tikte Yoni Joore verkeerd
aan. De meiden Romee Veldt en Mila van Duinhoven kwamen op deze
afstand voor het eerst in hun zwemcarrière in actie. Flitsende Femme Bol ging als een speer er vandoor en heeft haar voorsprong omgezet in een tijd van 3.26,83. Rachelle de Meij en Naomi Visser waren
heel erg gewaagd aan elkaar in serie 7, het verschil tussen de meiden
was 3 tiende! Het leverde prachtige

Het thema in deze Kidspraise op
zondag 25 september is ‘De Barm-

Start 30 september bij Werkschuit

Aalsmeer - Juf Marlieke Noord is
nog in de race voor Leerkracht van
het Jaar. Al eerder was zij met negen anderen van de 800 aanmeldingen geselecteerd voor deze nominatie. Marlieke was tot en met het
einde van het schooljaar leerkracht
van groep 4 op de OBS de Zuidooster, waar zij 7 jaar met veel plezier en
tot volle tevredenheid gewerkt heeft.
Marlieke is door ouders van haar
groep 4 en eerdere groepen 1/2 én
door collega’s voorgedragen voor
deze titel. Hun inspanningen heeft
tot resultaat geleid! Marlieke zit nu
in de finale bij de laatste drie!
Marlieke heeft met veel pijn in haar
hart afscheid genomen van haar
school in Aalsmeer en van de ouders en kinderen van haar klasjes.
Dit omdat ze verhuisd is naar Duiven, waar ze gelukkig al weer een
baan heeft gevonden.

Jeugdatletiek

Plaats 2 voor minioren
zwemmers Oceanus

Aalsmeer - Het is alweer bijna tijd
voor de eerste Kidspraise van het
nieuwe seizoen!

Juf Marlieke in de top drie

meteen het toptreffen tussen Luuk
en Simon. In een afwisselende partij hadden beide spelers hun kansen
en lieten die soms ook liggen. Uiteindelijk wist Luuk de partij te winnen. Hagenberg Power sloeg terug
door Willem die netjes van Jasper
won en Flora die Kevin versloeg.
Door Ben de Leur

lekker in de wedstrijd. Eindstand
eerste periode 8-14. De tweede periode ging pittiger van start. Kennelijk was het de coaches van beide teams opgevallen dat het allemaal een beetje tam was begonnen.
Vooraleer profiteerde de tegenstander daar beter van. Eindstand tweede periode 20-20. Ook voor de tegenstander was het de eerste wedstrijd, maar zij waren beter in staat
om op cruciale momenten gevaarlijk te worden en scoorden daardoor
een stuk makkelijker. Coach Sargis
had er zijn handen vol aan, menig
time out moest benut worden om
wat structuur aan te brengen. Dat
wierp z’n vruchten af, met dien verstande dat de schade beperkt bleef.
Eindstand derde periode 26-26. De
laatste periode was voor beide partijen zenuwslopend. Het bleef gelijk
opgaan. Geen van de partijen was
in staat het verschil te maken. Bij
een stand van 30-32 met nog 3 seconden op de klok vroeg de coach
van het thuisspelende team nog
één time out aan. Een laatste wanhoopsdaad ... Na het fluitsignaal tikten de seconden traag weg, maar
het mocht niet baten. De mannen
van BV Aalsmeer pakten met twee
punten verschilde de overwinning.
Eindstand: 30-32.

24 Nieuwe Meerbode
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Zaterdag voetbal, eerste klasse A

Voetbal: Winst op SVH Den Haag

FC Aalsmeer zaterdag 1
boekt knappe eerste zege
Aalsmeer - In de derde speelronde hebben de voetballers van Zaterdag 1 de eerste overwinning van
het seizoen binnengesleept. Tegen koploper JSV Nieuwegein werd
in Aalsmeer een 2-1 thuiszege geboekt. Vlak voor de wedstrijd kreeg
de formatie van Cor van Garderen wel een domper te verwerken.
Calvin Koster moest met een knieblessure de warming-up staken. De
ernst van de blessure is nog niet helemaal duidelijk maar laten we hopen dat het allemaal meevalt voor
Calvin. In de eerste helft lieten de
gasten uit Nieuwegein zien dat ze
niet voor niets al 6 punten hadden behaald. Met goed en verzorgd
voetbal kwam de thuisclub behoorlijk onder druk te staan. Maar doelman Nick van der Wiel bleef rustig
en had één keer hulp van Thomas
Harte, die een harde kopbal prachtig uit het doel kopte. FC Aalsmeer
had moeite om gevaarlijk voor het
doel van JSV te worden en zo haalde men enigszins opgelucht een
brilstand bij rust. In de tweede helft
kreeg FC Aalsmeer iets meer houvast in het spel en dat resulteerde
prompt na een klein uur in de ope-

ningstreffer. Epi Kraemer wurmde zich na een knappe voorzet van
Lilinho Martins langs een tegenstander en schoot vanuit de draai in
de korte hoek binnen. 1-0. Een opluchting voor alles en iedereen binnen de club. Toen amper tien minuten later Fernando Pique op prachtig aangeven van Epi Kraemer ook
nog de 2-0 binnenschoot leek de
eerste zege een kwestie van tijd te
worden. Maar met nog ruim twintig minuten zorgde JSV-vedette Wesley Vaes voor de aansluitingstreffer. Hij liet met een lage volley Nick
van der Wiel kansloos. 2-1. Daarna werd het nog flink billen knijpen
voor de mannen van Cor van Garderen. Maar met veel inzet werd de
voorsprong uiteindelijk succesvol
verdedigd.
Zo boekte Zaterdag 1 de eerste zege van het seizoen en klom het meteen een paar plaatsen op de ranglijst. Komende zaterdag daalt de
eersteklasser af naar Veenendaal.
De Merino’s is dan de tegenstander.
De wedstrijd aan de Wageningselaan 5 begint om half 3.
Arno Maarse

Voetbal

FCA zondag kan draai nog
niet echt vinden in derby
Aalsmeer - FCA Zondag wilde wel,
maar werd door wilskracht van KDO
afgetroefd, mede daardoor voor
beide ploegen een terechte gelijkspel: 1-1. Wanneer zal trainer Marco Bragonje eens over een volledige fitte en aanwezige selectie beschikken, dat vragen de supporters zich langzamerhand af. Gelukkig is er in tegenstelling van de laatste jaren een grote selectie en zijn er
veel mogelijkheden. Nu waren Erik
Jansen en de vorige week excellerende Karol Mirowski op vakantie en zaten Jeroen Ezink, Alexander Goes, Bewar Kasim, Pim Doeswijk op de bank. Teruggekeerd in
de basis Richard de Vries (speelde een uitstekende wedstrijd) Mark
Schut en keeper Jeremaih Veldman.
FC Aalsmeer speelde vanaf het begin dominant, zonder echt gevaarlijk te worden, KDO sterk verjongd
verdedigde met succes en via snelle counters zorgde ze toch voor hachelijke momenten voor het doel
van Jeremaih Veldman. Kansjes waren er over en weer, maar in de 15e
minuut was het KDO dat aan de leiding kwam na een vrije trap, de bal
kwam terecht bij Dennis Pappot en
die aarzelde geen moment. Veldman
was kansloos op die inzet: 1-0 en
niet geheel onverdiend. De Kwakelaars streden voor elke meter want
weer een nederlaag, zou de ploeg
zeker geen goed doen. Even later
was het Daryl Haime die een hamstring blessure opliep na een lange sprint aan de linkerkant en vervangen moest worden door Jeroen
Ezink. Het spel ging op en neer, na
een goede ingreep van Richard was
het ook Jeroen die een mooie kans
kreeg, maar de bal had helaas niet
de juiste richting. Barry was ook
dicht bij een goede kans, maar zijn
te zachte kopbal was een te makkelijke prooi voor de keeper, die door
zijn lengte vele ballen makkelijk uit

de lucht kon pakken. Aanvallen zowel op links als op rechts maar er
zat aan de kant van de FCA niet
echt overtuiging in en dat had Stange van KDO vlak voor rust wel, zijn
keiharde schot belandde snoeihard
op de lat. FCA wel meer aan de bal
en KDO op de counter gevaarlijk.
De tweede helft was voor een beter
spelend FC Aalsmeer na enkele omzettingen in het veld Bewar kwam
erin (middenveld) voor Lennarth die
werd gewisseld en Remigiusz ging
op de rechtsbuiten plaats voetballen. Jeroen was dicht bij een gelijkmaker, maar schoot te gehaast de
bal in de handen van de keeper van
KDO. Barry was dicht bij een kans
nadat een bal door de keeper van
KDO niet goed werd weggewerkt na
een schot van Dani, maar weer was
de bal te zacht. Ook KDO had pech
dat een bal van de lijn werd weggehaald. FC Aalsmeer kreeg de kansen, onder andere met Elias en Jeroen maar het was bijna Stange die
gelukkig voor Aalsmeer te gehaast
schoot uit vrije en kansrijke positie naast schoot. Ver in blessure tijd
was het dan toch Damion Veldman
die weer een van zijn bekend rushes
aanging, de bal in een kets gelukkig voor zijn voet kreeg en niet nadacht en de bal in uiterste hoekje
krulde 1-1.
Vele kansen voor de FCA, maar misschien dat het aanstaande zondag
25 september wel lukt tegen koploper Alphen. Voor de neutrale toeschouwer een leuke wedstrijd om
te zien en van de FCA kant, keken we toch wel een beetje jaloers
naar KDO. Ondanks de 12 man die
gestopt zijn in de selectie, staat er
weer een jong elftal op de rit, waarvan de meesten vorig jaar nog bij de
A Junioren speelden. Een scenario
waar Aalsmeer helaas voorlopig alleen nog maar van kan dromen.
Peter Springintveld

Oceanus Waterpolo

Onnodig verlies Heren 1
in nieuwe klasse
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
speelde het eerste herenteam van
Oceanus Waterpolo de eerste wedstrijd in de 2e klasse, de 3e klasse
van Nederland. De uitwedstrijd tegen De Mors uit Rijssen ging nipt
met 9-7 verloren. Al snel bleek dat
er in een nieuwe klasse ook nieuwe wetten gelden. Er werd fysieker gespeeld en de scheidsrechters gaan toch anders met situaties
om. Al met al een leerzame wedstrijd voor dit team. De wedstrijd verliep voor Oceanus goed in het begin. Via doelpunten van Jeffrey Eickhoff en Richard v/d Burgt kwam
Oceanus op een 0-2 voorsprong. De
Mors probeerde van alles en kreeg
genoeg kansen om te scoren. Maar
deze wedstrijd was keeper Stanley
Moolhuijsen van uitzonderlijke klasse. Hij stopte werkelijk alles, waaronder 2 penalty’s. Einde eerste periode was de stand 1-3 in het voordeel
van Oceanus. Uiteindelijk kreeg De
Mors iets meer grip op de wedstrijd
en vond ook het net iets makkelijker. De vermoeidheid sloeg diverse
malen toe bij Oceanus. Via de perio-

destanden 4-5 eind tweede periode,
en 7-6 einde derde periode kwam
uiteindelijk de 9-7 als eindstand op
het bord. Een wedstrijd die onnodig
verloren werd, maar duidelijk moed
geeft voor de volgende wedstrijden.
Doelpuntenmakers waren: Jeffrey
Eickhoff en Istvan Spaargaren (beide 2), Richard v/d Burgt, Jos Vergeer
en Dennis Reijnders (allen 1)
Doelstelling promoveren
Het tweede herenteam van Oceanus had ook de eerste wedstrijd van
het seizoen. Doelstelling is om kampioen te worden en te promoveren
naar de 2e klasse voor reserveteams.
Er stond een uitwedstrijd op het programma in Hoofddorp tegen het
tweede herenteam van ZPCH. Vanaf het begin was het Oceanus die
het tempo bepaalde. En al snel liepen de heren uit Aalsmeer weg naar
een 0-4 voorsprong. Via de periodestanden 3-7, 4-8 werd uiteindelijk de
wedstrijd gewonnen met 6-8. Doelpuntenmakers waren: Sander Aarsman (4) en Lars Houdijk, Erik Bras,
Arjen Loef en Pim Houdijk (allen 1).

RKDES pakt drie punten!

Chiel van Leeuwen van VZOD legt de bal in de korf.

Korfbalcompetitie

VZOD wint na matig spel
Kudelstaart - Met twee overwinningen op zak tegen Korbatjo (1512) en DSO (10-19) waren de korfballers van VZOD/FIQAS afgelopen zaterdag te vinden in Schiedam,
waar ze hun goede start van het seizoen probeerden voort te zetten tegen Nexus. De twee clubs kenden
elkaar nog niet, en hoewel Nexus
vorig veldseizoen uitkwam in de
derde klasse, moest VZOD waken
voor onderschatting. Nexus bleek
eerder in de competitie al te sterk
voor VIOS (12-10) en vorige week
werd op bezoek bij ex-eersteklasser
Korbatjo met nipte cijfers verloren
(17-16). Het beloofde een zware en
spannende middag te worden tussen twee ploegen die achteraf zeker
niet voor elkaar onderdeden. VZOD/
FIQAS had - net als de voorgaande
wedstrijden - moeite om scherp aan
het duel te beginnen, waardoor het
team van Cor Loef al snel tegen een
1-0 achterstand aankeek. Via Eric
Spaargaren en twee keer Chiel van
Leeuwen werd de achterstand omgebogen naar een 1-3 voorsprong,
hetgeen niet lang werd volgehouden. Nexus had een paar sterke rebounders op het veld staan die het
mogelijk maakte om lang en uitgebreid aan te vallen, waardoor de
Schiedammers telkens weer langszij konden komen. VZOD maakte
het zichzelf moeilijk door in de aanval de verkeerde keuzes te maken.
Hierdoor kwam Nexus steeds meer
in zijn spel. Gelukkig gingen de Kudelstaarters alsnog met een 7-8
voorsprong de rust in, met dank aan
doelpunten van wederom Chiel van
Leeuwen, Alyssa te Riele en driemaal Anika van Os. Het was echter duidelijk dat VZOD met het huidige spel kansloos ten onder zou
gaan tegen Nexus, dus werden de
koppies na een donderpreek van
Cor Loef leeggemaakt om zo gefo-

cust aan het tweede bedrijf te beginnen. Met afwisselend spel over
veel schijven lag het initiatief echter wederom bij Nexus, waardoor
VZOD/FIQAS via Chiel van Leeuwen
en Alyssa te Riele slechts twee keer
wist te scoren tegenover vijf voltreffers van Nexus: 12-10. Dit bleek
de laatste druppel voor VZOD, dat
zich ondanks het matige spel voor
100 procent bleef inzetten. Dankzij doelpunten van Anika van Os,
Hein van Leeuwen en Eric Spaargaren wist de uitploeg weer op voorsprong te komen. Na de 12-13 volgde een uitputtingsslag van jewelste
tussen twee ploegen die als een kei
stonden te verdedigen, maar moeite
hadden om te scoren. Een bijzondere vermelding gaat daarbij uit naar
Nils van Os, die het goede voorbeeld
gaf door zijn directe tegenstander
geen centimeter ruimte te gunnen.
De scheidsrechter had zelfs dusdanig veel medelijden met de tegenstander van Nils, dat hij maar besloot geen enkele keer voor verdedigd te fluiten. Best sympathiek van
hem. Voor de rest floot de leidsman
erg consequent, want bij een 15-15
tussenstand in de slotsecondes van
de wedstrijd kende hij een terechte
strafworp toe aan VZOD. Chiel van
Leeuwen maakte deze koelbloedig
af waardoor VZOD/FIQAS met 1516 won van Nexus, dat zeker niet
onverdienstelijk speelde. Als VZOD/
FIQAS de goede start wil voortzetten, zal de club aanstaande zaterdag tegen Madjoe (thuis om 15:30)
beter voor de dag moeten komen.
Anderzijds mag de ploeg van Cor
Loef best een beetje trots zijn op de
tot nu toe behaalde resultaten, zeker als je kijkt hoeveel sterkhouders
er niet bij zijn vergeleken met vorig
seizoen. Dat geeft alleen maar hoop
en moed voor de volgende wedstrijden.

Westlanders ervaren twee
dagen de Westeinder
Aalsmeer - De Westlander is een
van oorsprong houten praam, geschikt voor het vervoer van tuinbouwproducten in het Westland,
waar ze bij de vele lage bruggen
met de lange maar wel smalle romp
goed van pas kwamen. Het wat latere model van ijzer was iets kleiner en had als ontwerp een mengeling van een aak, praam en schouw.
Toen de Westlander voor het vervoer
uiteindelijk werd ingehaald kwam zij
beschikbaar voor de recreatie; een
grote groep watersporters heeft er
nog veel plezier van. Bij een doorstaande wind komt de Westlander
tot snelheden boven de 15 kilometer per uur. Dat lukte op zaterdag bij
lange na niet, toen er verdeeld in A,
B en C-klasse 13 schippers meevoeren tijdens de jaarlijkse Rond- en
Platbodem Wedstrijden, al decennia
lang uitgeschreven door Westeinder
Zeilwedstrijden en georganiseerd
vanaf de Watersport Vereniging De
Nieuwe Meer aan de Kolenhaven.
Bij een flauwe wind wist wedstrijdleider Herman van der Meyden toch
nog tot twee races te komen, zij het
over kortere banen dan gebruikelijk. Zondag was er meer wind dan
verwacht; een volle windkracht van
4 Beaufort liet zien wat de Westlander en de andere deelnemers waard
waren en kwam het nog tot spectaculair zeilen. In de WestlandersA won Peter Barendse met de ‘Tijdgeest’ (3, 1 en 1); in de WestlandB won Heleen Jansen-Schoonhoven
met de ‘Gauwe Liefde’ (2, 1 en 1) en
in de Westland-C Alex van Taal met

de ‘Hendrik’ (1, 1 en 3). De overall
prijs, een nieuw ingestelde zware
bokaal, de Westeinder Westlander
Wisselprijs, mocht alszodanig met
Heleen Jansen-Schoonhoven mee
naar het Westland, een eind varen
waar sommige schippers nog 4 tot 7
uur graag voor over hadden.
Winnaar van de Nieuwe Meer Bokaal bij de scherpe jachten werd
Michel Zandbergen met de ‘Yansa’ (1, 2 en 2). Marcel Fruytier werd
winnaar van de Zilveren Blaker bij
de Aken; hij kwam met zijn ‘Schollevaer’ tot 1, 2 en 1 en bleef daarmede Richard Pannekoek met de ‘Zuiderzee’ (2, 1 en 2) één punt voor. Leonard Blussé won met zijn ‘Medienne’ de Lutgerdina Smeltekop wisselprijs gedecideerd bij de Tjalken (1,
1 en 1) voor Bart Nefkens met ‘De
Jonge Popke’. Bij de houten open
Tjotters met veel fraai houtsnijwerk
won Alexander de Vos met de ‘Ideaal’ (1, 2 en 2) de Stamboek Wimpel
en in de Zeilschouwen was Harry
Nefkens heer en meester, hij scoorde 1, 1 en 1 en mocht de prachtige zware kristallen O.G. Ter Gast Bokaal een jaar mee naar huis nemen.
Jan Nefkens werd tweede (2, 2 en
2). Bij de feestelijke prijsuitreiking
onderstreepte wethouder Job Kluis
nog eens hoe belangrijk ook de
Ronde en Platbodem zeilwedstrijden zijn, niet alleen voor de enthousiaste deelnemers maar mede voor
Aalsmeer als watersportlocatie. Ga
voor alle details en fraaie foto’s naar
www.westeinderzeilwedstrijden.nl.
Theo van Mierlo

Kudelstaart - RKDES heeft zijn
eerste drie punten van dit seizoen
binnen door in Den Haag te winnen van SVH met liefst 5-1. RKDES speelde een uur lang tegen
tien man, nadat een verdediger van
SVH na herhaaldelijk doorzeuren
twee gele kaarten kreeg, dus rood.
Aanvoerder Roy Endhoven startte voor de eerste keer dit seizoen in
de basis na lang blessureleed. Hij
kon gelijk de plaats op het middenveld innemen van Lennart Kok die
na zijn rode kaart van vorige week
drie wedstrijden mag toekijken. Dat
Roy weer binnen de lijnen staat
scheelt echt een slok op een borrel.
Zijn wilskracht en inzet is een voorbeeld voor iedereen en geeft wat
rust terug in de Kudelstaartse formatie. Ook koos trainer Jesse Donker voor Marius de Grauw in de
goal en Maarten van Putten nam
de plaats weer in van Rick Verkuijl
die op de bank begon. Een bijzondere rol was weggelegd voor Mano van Veen, die bijna alle vrije trappen en corners puntgaaf neerlegde
waar hij maar wilde. Zo leidde een
corner van Mano van Veen de 0-1
in, het was Roy Endhoven die fraai
de corner in de bovenhoek knikte.
Na een kwartier stond er al 0-2 op
het niet aanwezige scorebord. Een
voorzet van Daan Duizendstra werd
doorgekopt door Maarten van Putten en het was Indy van Koert die
de bal bij de tweede paal binnen
frommelde. RKDES was de betere ploeg, maar toch kwam SVH op
1-2. Keeper Marius de Grauw had
even niet de bal, maar een speler
wel en de toegekende pingel verdween tegen de touwen. Maar toch
bleef de Kudelstaartse formatie het
hoofd erbij houden en bleef rustig
met verzorgd voetbal de aanval zoeken. Nadat er eerst nog een inzet
van Ivo Lentjes van de lijn was gehaald was het daarna toch Ivo Lentjes die de 1-3 op het dus niet aanwezige scorebord zette, hij tikte bin-

nen nadat Mano van Veen de bal uit
een vrije trap panklaar had neergelegd. Novel Elhadji was inmiddels in
de ploeg gekomen voor de geblesseerd geraakte Joey Pothoff, waardoor Roy Endhoven weer een linie
moest zakken. Vlak voor rust kreeg
een speler van SVH twee gele kaarten achter elkaar toen hij maar bleef
door mekkeren op de scheidsrechter. De tweede helft begonnen de
Kudelstaarters toch weer wat gemakzuchtig en lieten zich tegen 10
man terug dringen. Dit tot grote ergernis van trainer Jesse Donker die
luid en duidelijk liet verstaan dat hij
dit zo niet wilde. Novel Elhadji kreeg
nog een mooie kopkans, maar de
keeper was een sta in de weg. Diezelfde Novel Elhadji werd volkomen belachelijk getorpedeerd door
een speler van SVH die slechts geel
kreeg. De vrije trap die werd toegekend werd hard door Ivo Lentjes ingeschoten en de keeper liet de bal
van zijn borst springen en de aanstormende Indy van Koert wist daar
wel raad mee en joeg de bal in de
touwen: 1-4, wedstrijd gespeeld.
Tot twee keer toe wist de keeper
van SVH de bal fraai uit de bovenhoek te tikken, de tweede keer had
hij dan wel weer hulp nodig van de
paal maar vooralsnog bleef het 1-4.
De Kudelstaartse formatie bleef de
uitgebluste verdediging bestoken,
vooral Indy van Koert liet alsmaar
zijn hielen zien. Het slotakkoord
was ook voor de Kudelstaarters. Het
was Rutger Spaargaren die met een
prachtige hakbal Daan Duizendstra wegstuurde. Hij gaf de bal strak
voor waar de inkomende Rick Verkuijl de bal als een echte spits tegen de touwen joeg: 1-5. Eindstand.
Al met al een dik verdiende overwinning. Komende zondag 25 september de enige burentwist tegen de bonenbuiken uit Langeraar.
Komt dat zien op sportpark Calslagen.
Eppo

Schaakcompetitie

AAS wint eerste wedstrijd
Aalsmeer - AAS is het seizoen
2016-2017 goed begonnen. Uit tegen het sterke Caissa 2 werd er gewonnen, waar vorig jaar de wedstrijd met 5-3 werd verloren. AAS
kwam moeizaam uit de blokken en
stond op ieder bord minder of hoogstens gelijk.
Vooral Henk Noordhoek had het
zwaar tegen een ontketende Roel
van Duin en ook Jasper stond moeizaam tegen Steenberg. Invaller Willem Hensbergen moest een pion offeren voor initiatief, maar dit kwam
nooit echt op gang. Ondanks hardnekkig verzet verloor Henk en ook
Jasper kon opgeven. Aldert Jan
Keessen bracht AAS terug in de
wedstrijd door een mooie overwinning met zwart. Helaas liep Caissa
weer verder uit door de overwinning
van Paul Janse op Willem Hensbergen. Ben speelde, net als vorig jaar,
tegen de sterke Ron Hoffman. Waar
vorig jaar Ben te optimistisch speel-

de en een pion verloor, werd nu de
partij solide opgezet. Daar beide
spelers vrijwel geen fouten maakten
kwam er een eindspel op het bord
die door geen van beide te winnen
was, zodat tot de enige remise van
de wedstrijd werd besloten. Mark
kwam beter uit een zeer spannend
gevecht en wist dit voordeel om
te zetten tot een punt. Ook Jeffrey
kwam na een moeizame opening in
een wat betere stelling terecht die
met zeer bekwame hand werd uitgeschoven. Dit bracht de Azen op
3.5-3.5 en was alleen de partij van
Paul Schrama bezig. Na 5 uur spelen wist Paul een toren eindspel op
het bord te brengen met twee pionnen meer. Maar toreneindspelen zijn moeilijk, maar met fluwelen
hand schoof Paul het eindspel uit
en de overwinning was binnen. Een
goed begin van het nieuwe seizoen.
Het was nog lang gezellig bij de uitstekende plaatselijke Chinees.
Door Ben de Leur

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 24 september:
F.C.AALSMEER
De Merino’s 1 - F.C.A. 1
A.M.V.J. 1 - F.C.A. 2
Hillegom 5 - F.C.A. 3
F.C.A. 4 – H.B.C. 2
F.C.A. 5 – Z.S.G.O./W.M.S. 3
Olympia H. 4 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 – A.M.V.J. 4
Fortius 6 – F.C.A. 8
Z.C.F.C. 45+1 - F.C.A. 45+1
Vrouwen
D.V.V.A. VR4 - F.C.A. VR1
Roda’23 VR1 - F.C.A. VR2

14.30 u
11.45 u
15.00 u
14.00 u
14.00 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u
12.45 u
16.30 u
14.30 u

R.K.D.E.S,
Vrouwen
Hoofddorp V1 - RKDES V1 14.30 u
S.C.W.
Arsenal 1 - S.C.W. 1
14.30 u

Amstelveen 3 - S.C.W. 2
SCW3 – Haarl.kennemerl 3
S.C.W. 4 – Jong Hercules 3
S.C.W. 5 – Pancratius 2
S.C.W 45+1 – A.F.C. 45+1
H.B.C. 35+1 - S.C.W. 35 +1
Zondag 25 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Alphen 1
F.C.A. 2 – Alliance’22 3
F.C.A. 3 – Velsen 6
F.C.A. 4 – Swift 11
F.C.A. 5 – D.C.G. 5
F.C.A. 6 – Badh.dorp 2
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Altior 1
R.K.D.E.S 2 – K.D.O. 2
Overbos 3 - R.K.D.E.S. 4
R.K.D.E.S. 5 – R.A.P. 6

14.30 u
14.30 u
14.30 u
12.30 u
15.00 u
15.00 u

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
11.00 u
12.15 u
12.00 u
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Medailles voor 60+ en
68+ wielrenners

Sterke titelrace niet beloond

Wielrenner Nils Eekhoff
‘zuur’ vierde op het EK

Rijsenhout - Wielrenner Nils Eekhoff uit Rijsenhout is afgelopen vrijdag in het Franse Plumelec vierde
geworden in het Europees Kampioenschap voor junioren. Wéér vierde in een kampioenschap, dit jaar.
Eerder bleef de teleurgestelde Eekhoff naast het podium in het NK op
de weg en het NK tijdrijden. “Lastig om hier blij mee te zijn”, zei hij
na zijn nieuwe net niet-resultaat. “Ik
voelde me in de wedstrijd erg sterk.”
KNWU-talentencoach Piet Kuijs
noemde het missen van een medaille zuur. “Het verschil met de nummers één en twee was in de sprint
duidelijk, maar daarachter was Nils
wel heel dicht bij het brons”, aldus
Kuijs, die óók tevreden was: “Dat
Nils in de kopgroep zat, en we daarachter nog vier renners in het eerste peloton hadden, geeft wel aan
dat de Nederlandse ploeg een heel
goede koers heeft gereden.”

In de aanval
De sterk rijdende Nils Eekhoff trok
op het heuvelachtige parcours in
Bretagne tachtig kilometer voor de
finish al met een groepje in de aanval. Nadat er renners waren afgevallen en bijgekomen bleven negen durvers over: Eekhoff, twee
Fransen, een Noor, Sloveen, Zwitser, Hongaar en twee Italianen. De
voorsprong bedroeg nooit meer dan
een minuut, maar de koplopers bleven voorop.
Wel kwam een eerste peloton in de
slotfase nog dichtbij. In de sprint op
de 1800 meter lange slotklim waren de Fransen Nicolas Malle en
Jeannière de snelsten. Het brons
was nipt voor de Sloveen Tjadej Pogacar. Aan de 123 kilometer lange

race werd deelgenomen door 150
renners.
Tijdrit
Voor Eekhoff was de mooie klassering in de wegwedstrijd een fijne
opsteker na een licht teleurstellend
verlopen tijdrit, twee dagen ervoor.
Hij eindigde daarin tussen 54 andere specialisten, als negentiende,
veertien plaatsen beter dan het jaar
ervoor bij het EK in Estland. Maar de
achterstand van bijna twee minuten
op de Franse winnaar Alexys Brunel
was wel ruimer dan begroot. Op het
golvende parcours, waar veel geschakeld moest worden, vond Eekhoff niet het gewenste ritme om te
kunnen excelleren. Jarno Nobach,
de andere Oranje-rijder maalde de
25 kilometer lange rit wél in een
goede cadans af en werd zesde.
Woestijn
Voor Nils Eekhoff zit het seizoen er
bijna op. Of hij kan rekenen op een
selectie voor de wereldkampioenschappen op 14 oktober in Qatar
is nog de vraag. Mogelijk geeft talentencoach Kuijs voor de titelstrijd
op het vrijwel vlakke woestijnparcours de voorkeur aan uitgesproken sprinters. In ieder geval komt de
renner uit Rijsenhout op 1 oktober
met zijn maten van De Volharding
nog aan de start van het Nederlands
kampioenschap tijdrijden voor clubteams in Dronten. Een nieuwe podiumkans voor Eekhoff, die zijn carrière volgend jaar een vervolg geeft
in de categorie beloften. Hij heeft al
getekend bij een ploeg die talentvolle jongeren gaat opleiden voor
een loopbaan bij de beroepsrenners. Binnenkort wordt de naam van
dit team bekend gemaakt.

Nils Eekhoff (oranje shirt) in de kopgroep van het EK tussen de Fransman
Jeannière (links) en de Italianen Battistella en Zana.

Veel prijzen voor sjoelers
Aalsmeer - Wederom was het een
warme avond om te sjoelen, afgelopen donderdag 15 september in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Jan
Alderden behaalde met 28 punten het hoogste puntenaantal deze avond. In de Hoofdklasse won
Kees Kuijpers voor Cock Tukker en
Petra Houweling. In klasse A was
de beste Marry Verhoeven, gevolgd
door Sjaak Siebeling en Cock van
der Vlugt. In klasse B behaalde Jan
Alderden de hoogste eer voor Peter van der Zalm en Henk Brozius.
In klasse C was Klaas de Vries onverslaanbaar, gevolgd Mirjam van
den Berg en Jaap van Wees Op 10
september hebben nog een aantal Aalsmeerse sjoelers meegedaan aan het Trio-koppeltoernooi
in Den Helder. De Aalsmeerse deelnemers, die soms samen met sjoelers van EASV Amsterdam een trio
vormden, vielen flink in de prijzen.
In de A-Klasse werden Cock Tukker, Kees Kuypers en Iko van Elburg (EASV) kampioen. Marry Verhoeven, Paul van den Berg en Petra Houweling veroverden het zilver. Elisa Houweling en Amsterdammers Jannie Plooijer en Alex Pietersen vielen met een vierde plaats
net buiten de prijzen. In de B-Klasse
werden Sjaak Siebeling en Wijnand
en Marja Springin’t Veld tweede. Op
zaterdag 17 september was er nog
een koppeltoernooi bij de Sjoelschijf

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 23
september is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer.
Iedereen is van harte welkom. Geen
maat, geen probleem, daar kan voor
gezorgd worden. Aanvang 20.00
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Locatie is het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Het kaarten op vrijdag
16 september is gewonnen door
Wil ter Horst met 5628 punten, op
twee Kees Meekel met 5320 punten
en op drie Martha Zeldenthuis met
5306 punten. De poedelprijs was
voor Bert Buijs met 3590 punten.

in Heemskerk. In de A-Klasse werden Albert Geleijn en Tiny Amsing
eerste, Kees Kuypers met Dewan
Jodha zesde, Marry Verhoeven met
Iet Lindeboom zevende. Sjaak Siebeling en Marja Springin’t Veld gingen er met de achtste plaats vandoor en Elisa Houweling met vader
Bert werden negende. In de B-klasse was er winst voor Wijnand Springin’t Veld met Marcel Oostrom.
De volgende sjoelavond is donderdag 29 september, aanvang 20.00
uur in ‘t Dorpshuis. Voor informatie:
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.
Albert Geleijn en Tiny Amsing winnen
koppeltoernooi in Heemskerk.

Warme start van
sjoelcompetitie
Rijsenhout - Op een warme donderdagavond 15 september is een
begin gemaakt met de competitie 2016-2017. In de hoofdklasse is
Arnold van de Linden op één geëindigd, op twee Jan-Willem Vermeer
en op drie Lineke van Brakel. In de
A-klasse winst voor Til Vermeer, Nel
Joore op twee en Annelies Ravensbergen op drie. In de B-klasse won
Els van der Linden voor Jan Joore
en Willem Romijn. In de C-klasse
was Ans Borawitz onverslaanbaar,
op twee Ruud Maas en de derde
plaats was voor Femmy Korte. De
volgende sjoelavond in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat is
op donderdag 29 september. Aanvang 19.30 uur.

EK Powerliften prima verlopen

Spierbundels in Aalsmeer
Aalsmeer - Veel kunst afgelopen
zaterdag 17 en zondag 18 september in Aalsmeer, maar er was meer.
Natuurlijk, denkt menigeen nu. Op
sportgebied is er in de gemeente altijd veel te beleven. Er was voetbal
met winst overigens voor FCA zaterdag en RKDES, de handballers van
FIQAS hebben Volendam verslagen
en in De Bloemhof was het EK Powerliften. Allemaal sterke mannen
en vrouwen uit diverse landen die
hun krachten kwamen vertonen in
Aalsmeer. De Aalsmeerse Froukje Koeckhoven kwam hier haar titel

verdedigen. Eindelijk eens in eigen
dorp je sport kunnen promoten en
dat heeft Froukje met verve gedaan.
Het EK Powerliften is zaterdag geopend door wethouder Robbert-Jan
van Duijn.
Beide dagen prima verlopen voor alle ‘spierbundels’ met medailles voor
Froukje zelf en onder andere Joy
Blondeau. Deze 16 jarige Uithoornse dame wist tijdens het toernooi
zowel de Europese titel te winnen
als het wereldrecord op haar naam
te zetten.
Foto: www.kicksfotos.nl

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Nick en Martin winnen
Kudelstaart - De eerste speelavond van de dartclub Poel’s Eye
in het Dorpshuis van Kudelstaart
werd gewonnen door Remco Maarse. Tibor Hogervorst was de verrassende finalist. Beide darters waren
dan ook uitstekend in vorm. Remco had met een uitgooi van 161 ook
nog eens de hoogste uitgooi van de
avond. Deze uitgooi was tegelijk al
hoger dan de Hoogste Uitgooi van
het gehele seizoen ervoor (160). Het
tweede niveau werd gewonnen door
Nick Dekker, Rene Kruit was hier de
finalist. De daverende finales waren
het slotstuk van de avond, maar aan
het begin van de avond was al het
nodige vuurwerk in de poules. Enkele goede darters kwamen terecht
in het B niveau, het derde en vierde niveau. Zo werden Bak (door Robert Cools en Remco) en Martin Bax
(door Rene en William) derde in hun
poule. Ook Pascal Tensen was dat
lot beschoren, hoewel hij de avond
nog spectaculair opende door te
winnen van de latere finalist Tibor.
Pascal bereikte vervolgens dan wel
weer knap de halve finale van het
derde niveau, waarin hij jammerlijk verloor van Huib Gootjes. Rob
Braam begon het seizoen ook uitstekend, er was uiteindelijk een topper (Martin) voor nodig om hem uit
de finale te houden. Martin versloeg
in de finale Huib en won zodoende
voor de achtste keer ooit een finale (3 keer het 2de en 4de niveau, 2
keer het 3de niveau). Bak verloor na
de poule in de tussenronde van Gilbert van Eijk waardoor Bak in het
vierde niveau terecht kwam. Toen

Aalsmeer - Het afgelopen weekend hebben de veteranen 60+ en
68+ van de UWTC Leen Blom, Ben
de Bruin, Piet Rewijk, John Tromp en
Guus Zantingh weer volop gekoerst.
Zaterdag 17 september stonden de
renners in Rotterdam aan de start.
Na het startschot bij de 68+ ondernamen er diverse renners, waaronder Guus Zantingh, een poging om
uit het peloton te ontsnappen, maar
men kreeg niet de ruimte. Met nog
vier ronden te gaan sprong John
Martin weg en nam een kleine voorsprong. Direct achter hem volgde een groep van vijf renners met
daarbij Leen Blom. In de laatste ronden wist Peter de Jong uit Hilversum
aansluiting te krijgen bij de koploper en in dezelfde ronde sloot Guus
Zantingh nog aan bij de vier achtervolgers. De wedstrijd werd gewonnen door Peter de Jong uit Hilversum voor John Martin uit Hoek van
Holland. Guus Zantingh spurtte zich
naar de derde plek en Leen Blom
finishte als zesde. Bij de 60+ ontstond er al na vijf ronden een kopgroep van drie renners. Hierbij sloot
de kampioen van Nederland, Willem Hus, een ronde later aan en deze kopgroep onder aanvoering van
Arie Blomberg nam een ruime voorsprong op het peloton. De wedstrijd
werd gewonnen door Arie Blomberg

uit Keldichem voor Martin Pruijsers
uit Pijnacker. John Tromp eindigde als zesde, Piet Rewijk als tiende
en Ben de Bruin kwam als dertiende
over de streep.
Zondag 18 september waren de
renners naar Nieuwegein getrokken om daar te starten op de Nedereindseberg. Vanaf het startschot
bij de 68+ werd er volop gekoerst
met als gevolg dat er na amper drie
ronden een kopgroep ontstond van
zes renners met daarbij Guus Zantingh. Zij werkten goed samen en
bouwden een ruime voorsprong op
en bleven buiten schot van het peloton. In de eindsprint was Guus
Zantingh uit Mijdrecht duidelijk de
sterkste van de zes koplopers en
behaalde een mooie overwinning.
Tweede werd Willem van Koetsveld
uit Zeist en derde Piet Gruteke uit
Rotterdam. Leen Blom eindigde als
elfde. Na het startschot bij de 60+
ontstond er een kopgroep van veertien renners met daarbij Piet Rewijk
en John Tromp. Halverwege de wedstrijd bestond de kopgroep nog uit
zes renners met daarbij John Tromp.
De wedstrijd werd gewonnen door
Arie Blomberg uit Keldichem, tweede werd Bert Bakker uit Zaandam
en op drie eindigde John Tromp uit
Kudelstaart. Piet Rewijk finishte als
elfde.

was de maat echter vol en verloor
Bak geen wedstrijd meer. Voor Lenny Vork was een eervolle vermelding
als finaliste zijnde het hoogst haalbare. Het was voor Lenny haar achtste finale, waarvan ze er drie won.
Op de website www.poelseye.nl. is
allerlei informatie over de dartclub
Poel’s Eye terug te vinden.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 23 september in het Dorpshuis, met hopelijk veel nieuwe dart
liefhebbers. Jong, oud, man en of
vrouw, iedereen is welkom. Vier
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye
heeft een zogenaamd open deuren
beleid; lidmaatschap of van te voren
opgeven is niet nodig.
Winnaars Nick (tweede niveau) en
Martin (derde niveau).

Succesvolle open avond
bij Duikteam Thamen
Aalsmeer - Bij Duikteam Thamen
staat september in het teken van
een nieuwe seizoensstart. Op donderdagavond 15 september was
de open avond. Hierbij konden geinteresseerden een proefduik maken. Deze avond hebben elf belangstellenden een introductieduik gemaakt. Er werd eerst een stukje theorie gegeven voordat er om 21.30
uur met perslucht te water werd
gegaan. Het zwembad, met de beweegbare vloer, werd op 1,50 meter hoogte gezet, zodat iedereen
in eigen tempo kon wennen aan
het gevoel om onder water te ademen. Met tien instructeurs was Thamen aanwezig om persoonlijke be-

geleiding te kunnen geven. Duikteam Thamen bestaat sinds 1975
en is een vereniging die actief bezig is met de fascinerende duiksport. Er kan op allerlei niveaus opgeleid worden, van beginners tot ver
gevorderden. De opleidingen zullen
medio oktober van start gaan, vinden plaats in verenigingsverband
en worden verzorgd door instructeurs in het bezit van een geldige licentie. De leden van Duikteam Thamen duiken wekelijks op dinsdagavond en zondagochtend en trainen
op donderdag van 21.30 tot 22.30
uur in zwembad De Waterlelie aan
de Dreef. Kijk voor meer informatie
op www.thamen-diving.nl.

Leden al volop in training

Jeugdschaatsen bij IJsclub
De Blauwe Beugel
Rijsenhout - Terwijl de meesten
genieten van het mooie warme nazomerweer zijn de leden van IJsclub de Blauwe Beugel uit Rijsenhout weer volop in training voor het
winterseizoen. Dit jaar is voor de
veldtraining gekozen in een andere
vorm als voorheen en ook een andere locatie. Op maandagavond trainen de senioren en de jeugd op het
ijsclubterrein aan het Konnetlaantje, nadat ze dit jaren gedaan hebben in het Haarlemmermeerse Bos.
Ook wekelijks een wisselende trainer welke in bootcamp vormen de
leden klaarstomen voor het ijs. Aan
de reacties van de leden is te merken dat deze trainingsvorm aanslaat. Op donderdag is er een fietstraining vanaf het clubgebouw en
wordt er getraind op duur en intervaltranig. Aankomend weekend
staat het trainingsweekend voor de
deur, met op donderdagavond de
tijdrit over 8 kilometer, vrijdagavond
de jaarvergadering, zaterdag overdag kan men waterskiën op de waterskibaan in Alphen ad Rijn. En ’s
avonds is er een barbecue voor de
leden en vrijwilligers. Het weekend word afgesloten op zondag met
een clinic in het Haarlemmermeerse bos. En dan is het nog maar één
week voordat de Kennemerijsbaan
in Haarlem opengaat. Waar er wekelijks tot eind maart getraind wordt
onder gediplomeerde begeleiding.
Maar ook op zaterdagmorgen zijn
er allerlei activiteiten op de Kennemerijsbaan. Vanaf 8 oktober om
8.20 uur geeft een koppel gemotiveerde trainers schaatslessen aan

kinderen van 6 tot en met 13 jaar.
Op hun eigen niveau en spelenderwijs wordt in twintig lessen de jeugd
het schaatsen bijgebracht, met rond
de kerst een heus wedstrijdje en in
maart als afsluiting een Elfdorpentocht. Er is nog voldoende ruimte om aan te melden. Gekozen kan
worden uit 10 lessen (tot de kerstvakantie) of de gehele 20 lessen. Opgeven kan via de website. Dit jaar
is er ook speciaal aandacht voor
de veiligheid van de jeugdschaatsers. Ijsclub de Blauwe Beugel heeft
een groot aantal helmen aangeschaft welke tegen een borg gehuurd kunnen worden of natuurlijk
ook gewoon gekocht kunnen worden. Dit is mede mogelijk gemaakt
door de sponsorclub van 50 welke
hier een financiële bijdrage aan gegeven heeft. Kijk voor meer informatie en opgave voor lessen: op www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 28 september vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 15 september is gewonnen door Anton van de Polder
met 5655 punten. Op twee is Sjaan
van der Drift geëindigd met 5459
punten, op drie Piet Straathof met
5287 punten en op vier Ubel van der
Blom met 5162 punten.

Nieuwe dammers gezocht

K&G wil club verjongen
De Kwakel - “Een gevecht van de
eeuwen.” Zo betitelde Leo Hoogervorst zijn eerste partij voor de onderlinge competitie van Kunst en
Genoegen. Samen met opponent
Piet van der Poel zijn ze volgens
Leo al bijna 200 jaar oud. Naast het
damspel heeft Leo nog een passie
en dat is de duivensport. De afgelopen zomer heeft hij de duiven extra
bestudeerd en zijn dammen daar op
aangepast. Leo vloog er in zijn eerste partij direct in en leek Piet van
der Poel te overvleugelen. Maar Piet
stond zijn mannetje en trok zelfs
voordeel naar zich toe. In het late
eindspel sloeg Leo alsnog toe, geleerd van zijn duiven die ook in de

lange vluchten de langste adem
hebben. Zo kwam Leo op kop na dit
‘gevecht van de eeuwen’. Damclub
Kunst & Genoegen ziet dan ook uit
naar nieuwe dammers om hun club
te verjongen en levensvatbaar te
houden. K&G speelt elke maandagavond vanaf half acht in ’t Fort De
Kwakel, daarnaast speelt men met
twee teams bondwedstrijden in het
district Noord-Holland. Ook het gevecht tussen de gebroeders Harte mag niet onvermeld blijven. Kees
zette Jos zwaar onder druk, maar in
de tijdnoodfase wikkelde Jos met
een combinatie naar remise af. Inlichtingen bij Adrie Voorn via 0297
568472.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels

dagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. Op 14 september is het klaverjassen gewonnen door Loes Versteeg met 5331
punten, Ben Blom werd tweede met
5209 punten en Piet van Klaveren
derde met 5170 punten. De poedelprijs was deze week voor Teunie van
Klaveren met 3773 punten.

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels op de woens-
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Gerard en Lies sluiten met
overwinning het seizoen
7. W. Wijfje De Kwakel
8. C. van Vliet Kudelstaart
9. A.J. van Belzen Kudelstaart
10. Darek Jachowski Mijdrecht
Klaverjassen om de week
In de wintermaanden (het stille seizoen voor de duivenhouders) staat
een keer per maand klaverjassen op
een vrijdagavond op het programma. Als er mensen zijn die dat leuk
vinden en ook willen komen kaarten, kan men contact opnemen
met W. Wijfje via 06-23338645. Het
kaartseizoen start op 30 september, begint om 20.15 uur en is in het
gebouw aan de Dreef, open vanaf
19.45 uur. Entree 2 euro. Een drankje kost 90 eurocent en het kopje
koffie vooraf is gratis. Meestal heeft
iedereen prijs.

Handbal

Grootste zege FIQAS op
Volendam sinds jaren
Aalsmeer - Voor de mannen van
FIQAS Aalsmeer stond afgelopen
zaterdag de streekderby tegen Kras/
Volendam op het programma. Een
wedstrijd die altijd garant staat voor
spanning en spektakel. Dat was deze keer iets minder het geval. Al
maakte het noodgedwongen spelen in een zeer warme en propvolle hal 2 veel goed: de sfeer was uitstekend! De eerste vijf minuten ging
de strijd gelijk op: 2-2. Daarna nam
FIQAS Aalsmeer het initiatief én
de voorsprong en stond beide niet
meer af. Tegenstander Volendam
trad aan met een vernieuwd en jong
team en zag onder meer schutter
Jorn Smits, Matthijs Vink en Randy
Duin vertrekken. Maar dat gold eigenlijk voor de thuisploeg ook, waar
het publiek nog steeds een beetje
moet wennen aan de nieuwelingen.
De Aalsmeerse dekking stond deze avond in ieder geval als een huis
en het kostte de Volendammers dan
ook regelmatig moeite een opening
te vinden. Bovendien stond Marco Verbeij (en later ook Gaby Birjovanu) prima te keepen. Aan de andere kant kon Tim Bottinga keer op
keer uithalen en dat zorgde voor
een 8-4 voorsprong na een kwartier. In het tweede deel van de eerste helft kon Volendam nog wel iets
terug doen en dat bracht de spanning even terug in de wedstrijd: 1010. In de laatste zes minuten stelde FIQAS Aalsmeer echter weer
orde op zaken en bepaalden Wai
Wong, Rob Jansen, Quinten Ouderland, Samir Benghanem en opnieuw
topscorer Bottinga de ruststand op
15-12. Enig smetje op deze fase was
de rode kaart voor Jansen die een
tegenstander in het gezicht raakte. De neutrale toeschouwer zag er
geen opzet in, maar de scheidsrech-

ters bepaalden anders. In de tweede
helft kon FIQAS Aalsmeer vrij eenvoudig standhouden. Een minuut of
tien streed Volendam nog mee (1816), daarna voerden de Aalsmeerders de score vrij eenvoudig verder op, met dit keer Semmy Stigter,
Luuk Obbens en Kevin Hooijman als
succesvolle doelpuntenmakers. Het
werd uiteindelijk 29-21, de grootste zege op Volendam sinds jaren.
En daar was helemaal niets op af te
dingen. Het bracht FIQAS Aalsmeer
ook meteen terug in het linker rijtje.
Komende zaterdag wacht de – altijd
lastige – uitwedstrijd bij Hurry Up,
een ploeg die evenveel punten heeft
en zevende staat. Deze wedstrijd
begint om 20.00 uur. Volgend weekend twee wedstrijden voor de Heren
1. Zaterdag 1 oktober komt Visé BM
op bezoek in De Bloemhof (aanvang
wedstrijd 19.15 uur) en zondagmiddag 2 oktober wacht de uitwedstrijd
tegen OCI/Lions vanaf 14.30 uur.
Doelpunten: Tim Bottinga 7, Wai
Wong en Semmy Stigter 4, Remco van Dam en Kevin Hooijman 3,
Quinten Ouderland en Luuk Obbens
2, Samir Benghanem, Rob Jansen,
Lars van Wijk en Lars Kooij 1.
Dames thuis tegen DSS
Het eerste damesteam van FIQAS
Aalsmeer speelt a.s. zaterdag 24
september een thuiswedstrijd in de
Bloemhof. De dames van DSS uit
Heemskerk zijn de tegenstander en
het duel begint om 20.00 uur.
Zondag: Heren 2 – Hellas
Op zondag 25 september komen
de mannen van FIQAS Aalsmeer 2
in actie in de Bloemhof. Deze ploeg,
die dit seizoen uitkomt in de nationale eredivisie, treedt om 15.00 uur
aan tegen het Haagse Hellas.

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - Komende zondag 25
september is de watertoren weer
geopend. De watertoren is een rijksmonument en biedt alle belangstellenden de gelegenheid om te bekijken hoe in vroegere jaren waterdruk
binnen het waterleiding systeem
werd opgebouwd. De watertoren is
tot begin jaren negentig van de vorige eeuw in gebruik geweest en
daarna hebben drukverhogers en
pompen, met een beduidend meer
vermogen, het over genomen.
Het mooie van het hoogste gebouw
in Aalsmeer is dat deze beklommen
kan worden en vanaf circa 50 meter
hoogte kan men dan genieten van

een geweldig 360 graden uitzicht
over Aalsmeer en haar verre regio.
Deze zondag is de watertoren geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wanneer men naar boven wil gaan is de
prijs voor kinderen 1 euro en voor
volwassenen 2 euro.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

ro. De zaal is open vanaf 19.30 uur
voor inschrijving, koffie en thee. De
eerste kaartavond van het nieuwe seizoen is gewonnen door Wim
Spring in ’t Veld met 5504 punten,
gevolgd door Emmy Schuit met
5382, Tonnie Könst met 5222, mevrouw van Bemmelen met 5115 en
Annie Verkerk met 4946 punten. De
poedelprijs was voor Dirk Janmaat
en de marsenprijs ging naar Emmy
Schuit (5x).

Aalsmeer - De volgende speelavond van Allen Weerbaar is op
maandag 26 september in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.
De avond begint om 20.00 uur en
klaverjassen en jokeren staan op
het programma. De inleg is 1,50 eu-

Kinderkunst
Heeft u het afgelopen weekend de
Kinderkunst tentoonstelling gemist?
Komende zondagmiddag is uw laatste kans! De kinderen van de basisscholen in de gemeente hebben
hun beste beentje voor gezet om op
allerlei manieren uiting te geven aan
creatieve gevoel.
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Nederland zevende op
WK Kanopolo in Italië

Postduivenvereniging de Telegraaf

Aalsmeer - Zaterdag 17 september was de laatste Natourvlucht
vanuit Quievrâin in België. Tevens
de laatste vlucht van seizoen 2016.
Het weer verandert, ‘s morgens is
het meestal nevelig met een laaghangende bewolking en dat betekend dat de duiven later dan gewoonlijk gelost kunnen worden. Uiteindelijk kregen de verzorgers om
13.15 uur het sein de duiven in vrijheid te stellen, dus het aftellen begon ook. De wind was NW en was
soms veranderlijk kracht 1 tot 2.
Om 15.49.13 uur kregen Gerard en
Lies v.d. Bergen hun eerste duif, dat
was de 16-992, en die maakte gemiddeld 1403,621 meter per minuut en dat is ruim 84 kilometer per
uur. Daarmee waren ze eerste in de
P.V. de Telegraaf, maar ook de eerste in het Rayon en ook de snelste
van heel Noord Holland. Een mooie
prestatie als afsluiting. John van
Duren uit Amstelveen werd tweede
en Comb. van Ackooy uit Hoofddorp
werd derde. De uitslag van de laatste vlucht Quievrâin met 418 duiven
en 10 deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6. Tim Rewijk De Kwakel

• Nieuwe Meerbode

Fietsseizoen bijna ten einde

STG VZOD: Supergezellig
weekend in Limburg
Aalsmeer - Het fietsseizoen is bijna ten einde en wordt door de leden van STG VZOD jaarlijks afgesloten met een fietsweekend in Limburg. Voor het eerst dit jaar werd
overnacht in bungalows in Euverum.
Na aankomst op vrijdagavond werden er voorbereidingen getroffen
voor de Mh2d fietstochten over 120
en 160 kilometer. Beide routes voerden voor het grootste gedeelte door
het Belgische land, met een prachtige omgeving en flink steile beklimmingen met een enkele van zelfs 22
procent.
De jeugd reed met begeleiding van
enkele ervaren fietsers de 120 kilometer. Prachtig om te zien hoe gemakkelijk deze lichte jongens en
ook meisjes deze beklimmingen volbrengen en ruim de tijd hebben om
uit te rusten totdat de ouderen boven komen.
De 160 kilometer groep, een mooie
homogene groep, had moeite om de
afstand als groep te rijden. Uiteindelijk vonden zij elkaar weer terug

bij de finish in Moerslag. Ook finishten hier de drie leden die de zeer
zware tocht met de mountainbike
hadden afgelegd over onverharde
en steile wegen.
Op zondag werd door de leden een
zelf georganiseerde tocht met de
mountainbike gereden. Moe maar
zeer voldaan werd zondagmiddag
de terugtocht aanvaard na een zeer
geslaagd afsluitend fietsweekend.
Begin schaatsseizoen
Begin oktober gaat het schaatsseizoen al weer beginnen. Er hebben
zich inmiddels al vele nieuwe leden
aangemeld, maar er is nog plaats.
Vooral het clubuur op de ijsbaan in
Haarlem op zaterdagmiddag is zeer
aantrekkelijk. Er is zowel de mogelijkheid voor de kinderen om op het
middenterrein te leren schaatsen,
maar ook voor de ouders om op de
400 meter baan de schaatsen onder
te binden. Het is nog steeds mogelijk om aan te melden. Voor meer informatie: www.stgvzod.nl.

Achter van links naar rechts: Nikkie, Rachel, Danique, Cynthia, Celina en Eefke. Voor van links naar rechts: Demi, Kirsten, Mireille en Mayke.

Twirlwedstrijd in Maarssen

8 Gouden, 4 zilveren en 2
bronzen medailles Omnia
Aalsmeer - Op zondag 18 september namen negen twirlsters van SV
Omnia 2000 deel aan de twirlwedstrijd in Maarssen. Bij het solo onderdeel 1-baton kwamen alle twirlsters op de vloer in 5 verschillende
categorieën. In de categorie Preteen
beginner werd Mayke eerste en
kreeg de gouden medaille omgehangen. Demi en Rachel behaalden geen podiumplaats. In de categorie Preteen intermediate behaalde Kirsten een derde plaats en Mireille de eerste plaats, Danique viel
net buiten een podiumplaats. Celina ontving een gouden medaille in
de categorie Junior advance. In de
laatste leeftijdscategorie, Senior beginner, behaalde Nikkie een tweede plaats, Eefke viel buiten de prijzen, zo ook Cynthia in de Senior intermediate categorie. Bij het onderdeel 2-baton deden zes twirlsters
mee. In de categorie Preteen beginner behaalde Mayke een tweede plaats en kreeg de zilveren medaille omgehangen. In de Preteen
intermediate categorie kreeg Danique het goud omgehangen, Mireille en Kirsten vielen net buiten een
podiumplaats. In de categorie Senior beginner behaalde Eefke de eerste plaats en mocht een gouden
medaille in ontvangst nemen. Cynthia viel in de Senioren intermediate categorie net buiten een podium plaats. ‘s Middags stond de solo
dance twirl op het programma waar
acht SV Omnia twirlsters aan deelnamen. In de categorie Preteen beginner eindigde Rachel als tweede en ontving een zilveren medail-

le, Mayke en Demi vielen net buiten de podiumplaatsen. In de categorie Preteen intermediate liet Mireille voor de eerste keer haar nieuwe routine zien op de muziek ‘In
this together’ en werd gewaardeerd
met de tweede plaats. Danique behaalde en deze categorie de eerste
plaats, Kirsten viel net buiten een
podiumplaats. In de categorie Junior intermediate behaalde Celine een
prachtige eerste plaats. In de categorie Senior beginner viel Eefke buiten een podiumplaats. Nikkie behaalde een mooie derde plaats in de
categorie Senior intermediate. Als
laatste mochten Kirsten en Danique
hun duo dance twirl laten zien. Bij
hun blauw met gouden pakjes paste
een welverdiende gouden medaille.
Aan het einde van de wedstrijddag
gingen de twirlsters en trainsters
Maaike en Valerie met 8 gouden,
4 zilveren en 2 bronzen medailles
en een tevreden gevoel weer huiswaarts.

ZABO ronde 1
in Proosdijhal

Proosdijhal aan de Edisonstraat in Kudelstaart. Om 19.00 uur speelt Sportcafé de Midi’s tegen Met & Co. Om 19.45
uur Atlas Lions tegen IBH Aalsmeer.
Om 20.30 uur Amsec Piller tegen LEMO en om 21.15 uur Polonia Aalsmeer
tegen Koning Nieuwendijk. De toegang
is gratis en publiek is welkom. Meer info op www.zaboaalsmeer.nl

Aalsmeer - De plaatselijke ZABO
zaalvoetbal competitie start zaterdag
24 september met het nieuwe seizoen.
De eerste speelronde vindt plaats in de

Twirlwedstrijd in De Bloemhof
Komende weken zullen de twirlsters
aan verschillende wedstrijden deelnemen. Op zaterdag 22 oktober organiseert SV Omnia zelf een twirlwedstrijd in sporthal de Bloemhof.
Hier zullen alle Omnia twirlsters te
zien zijn tijdens hun optredens.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie over
twirlen kan contact opgenomen
worden met de Productgroep Coordinator Valerie Leliveld per e-mail
twirlen@svomnia.nl of via e-mail
sportpunt@svomnia.nl.

Regio - Michiel de Ruyter was op
de Wereld Kampioenschappen
Kanopolo in Syracuse, Italië, met
negen spelers, twee bondscoaches
en een fysiotherapeut sterk vertegenwoordigd in de Nederlandse
teams op een prachtige locatie. Van
de 28 deelnemende landen op de
zevende plaats eindigen, is prachtig, maar toch was er wel wat teleurstelling alom. Bij de Heren sloot
Oranje het WK af met een negende plaats. Nederland werd eerder al
uitgeschakeld voor een top 8 notering en deed op de laatste dag wat
ze moest doen. Zowel België (54) als Taiwan (4-1) werden verslagen. “We hebben hard gewerkt, gevochten en gestreden, het ging lang
niet altijd zoals we wilden, maar we
zijn tot op het bot gemotiveerd om
weer terug te komen op wereld niveau met dit nieuwe jonge team”, aldus de heren. De laatste wedstrijd
sloten ze af met een overwinning op
het Chinese Taipei. Aldaar is clubgenoot Tim Schrama bondscoach,
Taipei is in de geschiedenis nog
nooit eerder in de top tien geëindigd, dus een groot compliment is
hier op z’n plek. In een super spannende finale versloeg Italië titelverdediger Frankrijk in verlenging met
6-5! Voor Italië de eerste wereldtitel
ooit. De Heren Under-21 gaan naar
huis met een elfde plaats. Zij troffen in de tweede ronde alle top drie
landen en hadden het zwaar in deze poule. De laatste wedstrijd tegen Zwitserland was erg spannend
en werd met een golden goal ge-

wonnen, een mooie afsluiting voor
dit team met vier jongens die voor
het eerst voor Jong Oranje uitkwamen. De Dames Under-21 zijn het
toernooi als zevende geëindigd. Een
mooie prestatie. “Helaas hebben we
niet kunnen winnen van Canada en
zijn we met 4-2 verlies op een zevende plek geëindigd. Net niet genoeg voor rechtstreekse kwalificatie
voor het WK 2018, maar dat we daar
zo dicht bij waren was al een prestatie op zich waar we trots op mogen zijn”, aldus de dames. De Dames wisten in de halve finale niet te
winnen van Duitsland. In de eerste
helft ging het gelijk op, maar daarna
wisten de Duitsers twee keer het net
te vinden, terwijl Oranje op een hatelijke nul bleef staan. Vlak voor rust
had Oranje een penalty moeten krijgen, maar de scheidsrechters waren
mild voor Duitsland. Een 2-0 achterstand in de rust kon in de tweede
helft niet worden recht gezet. Oranje nam risico en zag daardoor Duitsland uitlopen naar 6-0. Helaas werd
de wedstrijd om brons ook verloren.
De Dames hebben een knappe vierde plaats behaald. Bondscoach Michiel Boonacker: “We zijn vierde geworden en dan kun je denken dat
we naast de medaille hebben gegrepen, maar hoe mooi is dit ? We
zijn vierde van de wereld! En dan
kunnen we ook nog verder groeien
richting de World Games volgend
jaar in Polen, waar we ons nu voor
gekwalificeerd hebben. Dus van een
teleurstelling is geen sprake, ik ben
super trots op mijn team!”

Openingskien
BV Hornmeer

Programma
handbal

Aalsmeer - Op woensdag 28 september begint de buurtvereniging
Hornmeer met een openingskien.
Deze door de buurtvereniging georganiseerde kienavonden vallen zeer in de smaak bij vele mensen. Het is de spanning die steeds
weer opduikt bij het meedoen. De
inkoopsters hebben hun uiterste best gedaan om de prijzentafel
weer te bevoorraden met prachtige
prijzen, onder andere met natuurlijk de boodschappenmand, een
bon voor het bekende Theehuis op
het Praamplein en nog vele andere
mooie prijzen. Iedereen is van harte
welkom. Neem gerust u buurman/
vrouw mee. Aanvang: 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur. Adres:
Buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3.

Zaterdag 24 september, veld
10.35 uur: FIQAS E3 – KDO
10.35 uur: FIQAS meisjes C1 –
Zeeburg
11.30 uur: FIQAS D3 – KDO
11.40 uur: FIQAS jongens C1 –
Fidelitas
12.20 uur: FIQAS D1 - Vrone
Zaterdag 24 september, zaal
20.00 uur: FIQAS dames 1 –
DSS (Eerste Divisie)
Zondag 25 september, veld
10.00 uur: FIQAS meiden B1 – DSG
Zondag 25 september, zaal
15.00 uur: FIQAS heren 2 –
Hellas (eredivisie)

Start kaarten bij
FC Aalsmeer

Aalsmeer - De afgelopen dartavond was zowel gezellig als spannend, daar men met regelmaat bijna 180 gooide, maar bijna telt niet,
dus de oei en ai werd menig keer
te horen gebracht. Ben gooide de
dubbels prima uit, en daar gaat het
uiteindelijk ook om bij het darten.
Franklin Dolk wist tweede te worden, door net eerder dan zijn broer
Sebastiaan de dubbel uit te gooien, die dus derde werd, ook al had
Sebastiaan de hoogste uitgooi van
111. Kees de Lange is vierde geworden, al had hij dit niet verwacht.
Hans Dolk gaf een beste partij weg
met hoge score, maar liet het bij de
dubbels afweten en moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde
plaats. Ook darten? Iedereen vanaf
16 jaar is op dinsdagavond welkom
in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Deelname kost 2,50 euro per
persoon per avond. Inschrijven kan
anaf 19.45 uur, de competitie begint
om 20.15 uur.

Aalsmeer - Vrijdag 23 september
start de eerste kaartavond van het
seizoen bij de FC Aalsmeer. Iedereen is welkom, de avond start om
20.15 uur en graag om 20.00 uur
aanwezig zijn. Op deze avond zijn
ook de hartenjagers van harte welkom, zij spelen op de avond drie
rondes van 16 giffies, na elke ronde
wordt er opnieuw geloot. Eind van
de avond prijsuitreiking en ook een
mooie loterij. Dat laatste is ook van
toepassing voor de klaverjassers,
het is een koppel toernooi dus kom
met een vaste maat. Verplicht spelen en de kaarten worden pas opgepakt als de speler die verplicht
moet spelen zijn keus kenbaar gemaakt heeft. Wel zo netjes en voor
iedereen aanvaardbaar. Gezelligheid blijft troef, dus schroom niet
en doe gezellig mee. Locatie Kantine FCAalsmeer aan de Beethovenlaan 120.

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen nodigt belangstellenden uit
voor een gezellige kaartavond op
dinsdag 27 september in De Meander in de Clematisstraat 20. Aanvang 19.30 uur, zaal open voor koffie, thee en inschrijving vanaf 19.00
uur. De toegangsprijs is ongewijzigd, 3.00 inclusief koffie of thee.
De eerste speelavond was het ondanks de warmte gezellig druk. Het
klaverjassen is gewonnen door Bert
Buys met 5747 punten, op twee
Joke Buys met 5429 punten en op
drie Wim Reuling met 4949 punten.
De poedelprijs was voor Josephien
Krachtwijk met 3437 punten. Bij het
rummicuppen was Alie hoving met
36 punten de winnaar en mevrouw
de Herder met 240 punten kreeg de
poedelprijs uitgereikt. De volgende
avond zullen de punten weer mee
tellen voor het overall klassement
zowel het klaverjassen als het rummicuppen.

Ben van Dam
1e bij darten

Winst Nico en
Kees bij soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 15 september is het klaverjassen gewonnen door Nico de Ron
met 5439 punten, op twee Henk van
Wichen met 5060 en op drie Geertje
Koopstra met 4888 punten. Bij het
jokeren was deze week Kees van
der Meer met 46 punten de beste,
gevolgd door Bets Teunen met 112
punten en Gerard de Wit met 297
punten. De soos zoekt nog enkele
jokerraars! Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken. Voor inlichtingen:
Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297340776.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

