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Dames kiezen voor een stoere jas

Heerlijk warm de winter in

PRAKTIJK DYVON
AFSLANKEN EN ZO

Een stoere jas. Die mag in de wintergarderobe niet ontbreken.
Gelukkig hoeft dat ook niet, omdat de modemerken in hun collecties dit keer veel aandacht hebben voor een mooie jassen.

ED KRIEK OPTIEK &
HOORTECHNIEK
MIRANDE
OORWERK AUDIENS
VAN VEEN
SMIT SCHOENEN
SO TRUE FASHION
SAN BAO PRAKTIJK,
SHIATSU MASSAGE
THERAPIE

Begin de dag met een
glas water!

GENTLEMEN’S PLACE
VAN DER SCHILDEN
LINGERIE
SHOEBY

Veel Nederlanders drinken onvoldoende water. Dat is heel jammer, want het drinken van water is een relatief eenvoudige methode om een goede bijdrage te leveren aan je eigen gezondheid.
Allerlei veel voorkomende kwaaltjes kunnen veroorzaakt worden
doordat het lichaam onvoldoende vocht ter beschikking heeft. Je
lichaam geeft dit zelf aan, maar je moet de symptomen wel herkennen om te snappen wat er aan de hand is. Drink je elke dag
twee liter water, dan zullen dergelijke kwaaltjes verdwijnen. Je
gaat je energieker voelen en je bent beter bestand tegen ernstige aandoeningen. Begin de dag dus gerust met een glas water.

Je komt met een brede glimlach aan op je bestemming.
Foto: Nordic Weather

Geen straf om in
de regen te lopen
Het regent in Nederland regelmatig. Zeker in de herfst
en winter. Dat betekent dat
je binnen kunt gaan zitten
mokken, of je trekt er op uit
in een stormachtig trendy
regenjas. Het label Nordic
Weather introduceert een regenjas waar je helemaal blij
van wordt. Puur Scandinavisch design met speelse details. De trends van de winter van 2017 zijn hierin verwerkt met primaire kleuren
en wijde modellen. Het maakt
niet uit of het regent, hoost,
waait of vriest, met deze modellen is het geen straf om er
op uit te trekken. Het aardige
is dat de collecties regenjassen tegenwoordig niet meer
saai groen of blauw hoeven
te zijn. We gaan ook op dat
front voor modieus, kleurrijk
en elegant. Met regenjassen
waarmee je ook gezien wilt
worden als het droog is. Natuurlijk gaat het niet alleen
om de uitstraling. De nieuwe
regenjassen moeten vooral waterdicht zijn, maar ook
ademend en licht in gewicht.
Dat is zeker het geval dankzij
de nieuwe technieken waarmee de naden zijn dichtgemaakt. Hoe hard het ook regent, je komt met een brede
glimlach aan op je bestemming. Heerlijk toch!

Uit je lichaam
Verkopers van matrassen laten in
reclamespots wel eens zien hoe
veel vocht er gedurende de nacht
uit je lichaam verdwijnt. Door te
transpireren verliezen we vocht,
maar in onze slaap vullen we dat
tekort niet aan. Het behoeft dus
verder geen uitleg dat het vochtgehalte in ons lichaam bij het ontwaken wel een oppepper kan gebruiken. Wen jezelf daarom aan om direct bij het opstaan een glas water te drinken. Of liever nog, drink
meteen twee glazen water leeg.
Een handige truc is om een leeg
petflesje van 0,5 liter in je slaapkamer of keuken te bewaren. Vul
dat flesje ’s morgens met vers leidingwater en drink het leeg. Dat
hoeft niet in één keer, maar treuzel
er niet te lang mee. Het beste kun
je het flesje binnen een half uur
na het opstaan helemaal leegdrinken. Gedurende de nacht heeft je
lichaam hard gewerkt om gifstoffen en andere afvalstoffen te scheiden, die stoffen moeten via de urine worden afgevoerd. Door op een
lege maag eerst een flesje water te drinken, stimuleer je dat afvoerproces. Bovendien vermindert
het drinken van water op een lege
maag de schadelijke effecten van
onder meer alcohol, tabak, luchtvervuiling en junkfood.

Vermoeidheid
Heb je ’s morgens vaak last van
vermoeidheid? Kun je maar niet
goed op gang komen? Het drinken van een flesje water op een lege maag zorgt ervoor dat je de dag
met veel meer energie kunt beginnen. Het zorgt er tevens voor dat
alle belangrijke organen in je lichaam weer van voldoende vocht
worden voorzien, zodat ze gedurende de rest van de dag zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ook levert het drinken van
water een goede bijdrage aan de
strijd tegen de overtollige kilo’s.
Wanneer je namelijk veel water
drinkt, heb je minder snel trek en
wordt de neiging om (te) veel te
eten ook minder.
Daarbij levert het drinken van water ook nog eens een bijdrage aan
het gezond houden van het lymfevatenstelsel en het darmkanaal.
Dit alles komt de gezondheid zeer
ten goede. Wil je qua spijsvertering optimaal profiteren van het effect, wacht dan met ontbijten tot
een half uur na het drinken van je
eerste flesje water. Voor een goede spijsvertering wordt geadviseerd om niets te drinken binnen
een half uur voor of na de maaltijd, omdat het maagzuur door het
water verdund wordt en daardoor

het afbreekproces van het voedsel
minder goed verloopt.
Dorst
Vaak onderschatten mensen het
belang van voldoende vocht in
het lichaam. Ze drinken iets als ze
dorst hebben, maar maken daarbij soms alsnog verkeerde keuzes en realiseren zich niet de gevolgen op de lange termijn. Zo
kan de vochtbalans gemakkelijk
uit evenwicht raken en vermindert de productie van urine door
de nieren. Ook kan het natriumgehalte in het bloed een ongewenst niveau bereiken. Vervelende aandoeningen, zoals een blaasontsteking en nierproblemen, liggen dan op de loer. Wanneer het
vochttekort aanhoudt, kan ook
het hart in de problemen komen.
In feite zou je kunnen stellen dat
je nooit dorst mag hebben. Dorst
is immers een signaal van het lichaam dat er sprake is van een tekort. Dit wil je het liefste voorkomen, dus zorg er bij voorkeur voor
dat er altijd voldoende vocht in je
lichaam is. Neem een flesje water
mee onderweg, vul het bij op de
plaats van bestemming en drink
gedurende de dag steeds wat water. Verdeel dat zo goed mogelijk
over de dag. Heb je het eerste flesje al voor het ontbijt leeggedronken? Goed bezig! Drink het tweede
flesje leeg voordat je aan de lunch
begint. Zo heb je dus al de helft
van je dagelijkse twee liter water binnen. Heb je moeite met het
drinken van water omdat je liever
iets drinkt met meer smaak? Kijk
dan eens op: water maar dan anders voor leuke tips over het verrijken van je flesje water met diverse
fruitsmaken.

Vooral de sportieve en wat langere uitvoeringen doen het goed.
Wat te denken van een stijlvolle
parka of een moderne baseballjas. Wil je iets meer gekleed gaan,
dan is daar ook volop ruimte voor
in de collecties. We zien bijvoorbeeld een merk als DenHam dat
veel aandacht heeft geschonken
aan een speciale ‘outerwear’ collectie. Daarin is de Panache Parka
een opvallend kledingstuk geworden met traditioneel patchwork.
Gemaakt van een mix van Italiaanse ‘indigo bouclé’.
Kijken we naar de verschillende
collecties die voorbij komen, dan
valt de aandacht voor details op.
Van gouden ritsen en snaps tot

lederen oogjes en nylon stiksels.
Die maken de jas helemaal af.
Het belangrijkste blijft natuurlijk
dat de jas echt warm zit. Grappig
detail is dat de warme voeringen
komend seizoen zichtbaar gedragen mogen worden. Daarnaast
zijn de jassen gemiddeld wat langer, maar accentueren ze mooi de
vorm van de dame die ‘m draagt.
Wat betreft kleuren dan kiezen we
meestal voor donker en bedekt.
Dat wil niet zeggen dat andere opties niet meer mogelijk zijn.
Voor vrouwen die wat meer kleur
wensen, zijn er wel degelijk collecties waarin wat fellere tinten zoals rood - accentueren. Warm,
trendy en behaaglijk!

Stijlvolle jassen voor de dames. Foto: Den Ham.

Praktisch, cool
en comfortabel

zij het naadloze design sluit hij
perfect aan op het lichaam, waardoor irritaties met de huid worden
voorkomen. De ademende boxer
voert het transpiratievocht af en is
ideaal om te dragen tijdens hardlopen, trekking of voetbal. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Voor de dames is er een hipster,
speciaal ontworpen voor tijdens
het hardlopen, fitness, volleybal
en andere intensieve sporten. Je
draagt deze lichtgewicht underwear als eerste laag op de huid
dat dankzij het naadloze design
perfect aansluit op het lichaam.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Licht van gewicht en heel erg mooi. Foto’s: Craft Greatness

KORT NIEUWS:

Getuigen
gezocht
Raam buurthuis
ingegooid
Aalsmeer - Op zondag 17
september rond drie uur in de
middag is een raam van twee
bij twee meter ingegooid van
het nieuwe buurthuis aan de
Dreef. In het gebouw zag de
melder drie jongens op fietsen
aan komen rijden. Vervolgens
werd een lege fles tegen het
raam gegooid. Deze sneuvelde onder het geweld. De jongens in de leeftijd van 12 tot 15
jaar gingen er snel vandoor. De
melder zag geen kans achter
hen aan te gaan. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Veel belangstelling bij de opening waar onder andere een optreden was van danseresjes. Elders in de krant meer foto’s
van de 20ste Kunstroute Aalsmeer. Foto’s: www.kicksfotos.nl, Ria Scheewe en Jacqueline Kristelijn.

Beetje regen, ook zon en heel veel bezoekers

Kunstroute prima verlopen
Aalsmeer - Prima verlopen, de
twintigste editie van Kunstroute Aalsmeer afgelopen zaterdag 16
en zondag 17 september. Er was
veel regen voorspeld, maar dat is al
met al honderd procent meegevallen. Zaterdag wel heel af en toe een
regenbuitje, maar zondag droog en
warm met regelmatig een heerlijk
zonnetje.
Livemuziek en opening
De regen van de dagen daarvoor
(donderdag en vrijdag) hebben
er wel voor gezorgd dat de Bandbrouwerij met jonge muzikanten
uit Aalsmeer en omgeving niet van
zich heeft kunnen laten horen bij de
Historische Tuin. De locatie van het
optreden was door de vele regen
enorm drassig. Wel livemuziek was
er beide dagen bij jachthaven Otto
aan de Uiterweg 94, waar ook zaterdag het officiële startsein van de
jubileumeditie werd gegeven. Onder
andere jeugdige danseresjes steelden de show. De opening trok veel
bezoekers. Allemaal vrolijke gezich-

ten, duidelijk inwoners en bezoekers uit de ruime regio die zin hadden om kunst te gaan ontdekken in
ateliers en in locaties.
Op ontdekking
De Uiterweg is waarschijnlijk zaterdag en zondag weer de meest
bewandelde en gefietste weg geweest, ook maar ook de andere locaties in het Centrum en de wat verdere locaties waren de moeite meer
dan waard en hoefden niet te klagen. Er was daar ook veel animo.
Voor het Jovar kunstencentrum aan
de Aalsmeerderweg onder andere.
Wat een ontdekking en wat hebben
hier veel kunstenaars en ambachtslieden een heerlijk onderkomen gevonden. Of de kas en loods van Tobias Rothe, de ontwerper van het
bloemenkunstwerk dat de entrees
van Aalsmeer gaat opsieren, een
kleine honderd nummers verderop.
Wat een verrassing en wat een variatie aan kunstwerken. Naar Sunny Art aan de Hornweg was eveneens een goede keuze. Een prachti-

ge ruimte met in een van de zaaltjes
een grote, lange tafel waar workshops gegeven worden. Of het Stokkeland met altijd een heel gezellige
sfeer en deze keer pianomuziek van
Martijn Schok. Kleine, knusse ateliers zijn ook geweldig. De ark van
Cathy van der Meulen aan de Oude
Spoordijk bijvoorbeeld. Het woonhuis omgetoverd in kunstlocatie.
Een groot succes kan het kabouterproject van De Kunstploeg genoemd
worden. Geweldig om begroet te
worden door meer dan honderd kabouters in verschillende outfits. Wat
was er veel te zien en te doen. Teveel om op te noemen, 25 locaties
totaal. Mogelijk is het iemand gelukt om alle te bezoeken (twee volle middagen), maar menigeen had
vooraf de keuzes gemaakt. Volgend
jaar weer andere locaties bezoeken,
nu al zin in deze 21ste editie in het
derde weekend van september! De
organisatie, Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, kan terugkijken op
een heel geslaagde jubileumeditie.

Provincie Noord-Holland bestendigt samenwerking
HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

Heeft u een
laag inkomen
en kinderen?
Lees verderop in deze krant

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Geen krant?

0251-674433

BEZORGER/STER

Aalsmeer: Oosteinderweg (350 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Brandalarm door kippetje

Ondergoed waar je in kunt sporten

De vrouw schenkt veel aandacht aan haar lingerie, maar ook
de man wil er in zijn ondergoed goed uitzien. En het moet het
liefst ook nog een beetje functioneel zijn om er goed in te kunnen sporten.
Geen probleem. De meeste merken houden hier rekening mee.
Zoals Craft. Dat label heeft een lijn
functioneel ondergoed ontworpen. Om je koel en droog te houden tijdens het sporten. Naadloos,
licht van gewicht en niet onbelangrijk: heel erg mooi. Verkrijgbaar in een dames- en herenlijn. Bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik dankzij het ultieme
draagcomfort.
De boxer voor heren is speciaal
ontworpen om te dragen tijdens
flinke lichamelijke inspanningen.
Je draagt deze lichtgewicht short
als eerste laag op de huid. Dank-

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

ook 5
van ha0+
r
welkomte

Werk aan de winkel voor
Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer - Nico Borgman, voorzitter van Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer, zegt het met trots: “We
kunnen weer volop aan de bak om
percelen grond aan te kopen en in
te richten als natuur. In totaal zo’n
12,5 hectare. We bouwen daarmee
verder aan de realisering van de
Groene AS in Aalsmeer.” Hij doelt
hiermee op de recente subsidie van
de provincie aan de stichting De Bovenlanden Aalsmeer om de eerste
fase van de Groene AS af te ronden.
De Bovenlanden zal daarmee zo’n
2,5 hectare percelen aankopen en
gaan beheren. Voor de tweede fase
van de realisering van de Groene AS
zal de stichting financiële middelen

ter beschikking krijgen om nog eens
zo’n 10 hectare land aan te kopen.
Na realisatie daarvan zal de stichting percelen met een gezamenlijke oppervlakte van zo’n 50 hectare in het Bovenlandengebied van
Aalsmeer in eigendom hebben, beheren en onderhouden.
Geïnteresseerd en enthousiast
Onlangs heeft een afvaardiging van
de provincie Noord-Holland samen met Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer het gebied van de Groene
AS per boot verkend. Gedeputeerde
A. (Adnan) Tekin van de provincie
Noord-Holland voor natuur, milieu,
Schiphol en arbeidsmarkt bezocht

Nico Borgman, voorzitter van De Bovenlanden, en rechts gedeputeerde A.
Tekin van de provincie Noord-Holland, drukken samen een paal de grond in.

Aalsmeer - Op donderdag 14 september om kwart over elf in de
avond kreeg de politie een melding over een mogelijke brand in
de Spoorlaan. Een buurman hoorde
binnen in de woning het brandalarm
afgaan en had direct aangebeld.
Er werd echter niet opengedaan.
Agenten zijn ter plaatse gegaan en
zagen in het huis licht branden. Ook
de agenten zijn aan gaan bellen en
hebben geklopt op de deuren en ramen. Dit werd gehoord door de bewoonster en zij meldde zich bij de
voordeur. Ze had een kippetje opgezet en was daarna in slaap gevallen. Het kippetje was flink zwart geworden en had het brandalarm in
werking gezet. Agenten hebben de
keukendeur opengezet en de ruim-

te flink gelucht. Gelukkig goed afgelopen en een bewijs dat rookmelders in huis absoluut geen overbodige luxe zijn. Er kan een brand mee
voorkomen worden!
‘Samen Brandveilig’
Eind augustus had de redactie een
gesprek met brandweerman Theo
de Kruijf over het project ‘Samen
Brandveilig’ waarvoor hij op woensdag op pad gaat in Aalsmeer om inwoners te attenderen op de belangrijkheid van rookmelders. Hij komt
op afspraak langs bij particulieren
en neemt een (gratis) rookmelder
mee. Geïnteresseerd in een huisbezoek? Stuur een mail naar samenbrandveilig@brandweeraa.nl of bel
020-5556000.

Voorwaarden voor gebruik
trailerhelling bij Westeinder
Aalsmeer - Tja, vorig jaar in de
maand september kon er nog gebruik van gemaakt worden, de trailerhelling voor boten aan de Stommeerweg, tegenover de Zwarteweg.
Het was toen zonnig weer en menigeen liet bij de helling de boot
te water voor een dagje varen op
de Westeinderplassen. Een contrast met de regen en de wind van
nu. Maar, wie weet knapt het weer
nog op en kan er toch nog gevaren
worden. De gemeente heeft in juni besloten de trailerhelling van de
brandweer ook open te stellen voor
particulieren. Het eerste voornemen
om dit te verbieden gaf veel negatieve reacties. Kleine boten kunnen
natuurlijk bij de jachthavens te water, maar een openbare plek is er
niet in de gemeente.
Nu dus wel, maar er zijn wel re-

gels opgesteld om hier gebruik van
te maken en hiervoor is deze week
een bord geplaatst bij de helling.
Logisch natuurlijk dat de brandweer
te allen tijde voorrang moet krijgen
en dat het gebruik van de helling op
eigen risico is. Begrijpelijk ook dat
de auto met trailer na de tewaterlating van de boot op een parkeerplaats gestald dient te worden en
niet in de berm geplaatst mag worden.
De andere gebruiksvoorwaarden
zijn eigenlijk meer waarschuwingen: Let op, de trailerhelling is steil.
Zorg dat omstanders een veilige afstand bewaren. Blijf rustig, voorkom
schade aan uw boot, auto of trailer. Zet uw voertuig op de handrem.
Handig deze tips, maar of de regel:
‘Blokker het fietspad niet tijdens het
traileren’ gaat lukken….

Een uitgebreide uitleg over het gebruik van de trailerhelling door de gemeente. Er is wel een foutje geslopen in de tekst op het bord...

samen met vier van zijn medewerkers op uitnodiging van het bestuur
van de stichting het Bovenlandengebied en toonde zich bijzonder geinteresseerd en enthousiast.
De Aalsmeerse Bovenlanden strekken zich uit vanaf de Jac. Takkade in
het noordoosten tot en met de Rietlanden bij Leimuiden in het zuidwesten. De hoger gelegen stukken
land langs de Ringvaart en tussen
de Kleine en Grote Poel vormen de
Bovenlanden. Om de afronding van
de eerste fase van de Groene AS
symbolisch in gang te zetten, drukten de heer Tekin en Nico Borgman
gezamenlijk een paal het water in
bij een perceel aan de Grote Brug.
Uniek gebied
De Provincie Noord-Holland heeft
in het Uitvoeringsprogramma Groene AS 2011 Stichting De Bovenlanden een belangrijke rol toegekend
in de provinciale groenstructuur.
Als onderdeel van deze ecologische verbinding tussen Amstelland
en Spaarnwoude heeft Stichting De
Bovenlanden Aalsmeer de opdracht
van de provincie gekregen om de
Groene AS in Aalsmeer te helpen
realiseren. De conclusies van de
gedeputeerde en zijn medewerkers
na de twee uur durende boottocht
waren éénduidig. Het Bovenlandengebied is uniek, dient behouden te
blijven en goed beheerd en onderhouden te worden. De Stichting De
Bovenlanden Aalsmeer is gezien de
aanwezige kennis en ervaring daarvoor de belangrijkste partner. Het
overleg met de provincie NoordHolland zal in de komende tijd geintensiveerd worden.

Akkers op het water
Voor de bijna 20 nog actieve trekheesterkwekers in Aalsmeer is dit
ook belangrijk. Trekheesters zijn
hoofdzakelijk seringen, Viburnum
(sneeuwballen) en Ilex (rode besjes). Deze kwekers hebben naast
een kwekerij op het land meerdere
akkers op het water waar de trekheesters groeien, voordat ze in de
warme kassen in bloei worden getrokken. Een aantal kwekers zal in
de komende jaren de bedrijfsvoering stoppen en Stichting De Bovenlanden Aalsmeer is dan de aangewezen partij om deze percelen
grond over te nemen en te gaan beheren. Dat gebeurt voor een marktconforme prijs. Zodoende krijgen
de kwekers bij beëindiging van hun
bedrijf een faire opbrengst en wordt
er voor gezorgd dat het landschap
niet ‘verrommelt’.
Stokje doorgeven
Nico Borgman is sinds 1994 voorzitter van Stichting De Bovenlanden
Aalsmeer. Hij is de pionier geweest

die de stichting op de kaart gezet
heeft. Nico (86) heeft besloten dat
het tijd is om het stokje door te geven: “De stichting is in de loop van
de jaren enorm gegroeid. Na 23 jaar
voel ik dat het nu het juiste moment
is om terug te treden. Ik heb Piet
Harting gevraagd om mijn functie
over te nemen en heb alle vertrouwen in hem.” In de algemene bestuursvergadering op 14 september
jl. werd de benoeming van vicevoorzitter Piet Harting tot nieuwe voorzitter bekrachtigd. Piet (70) kent het
Bovenlandengebied op z’n duimpje:
“De stichting doet echt goed werk,
met hulp van veel bekwame vrijwilligers. We staan voor flinke uitdagingen, maar we hebben veel kennis en ervaring in huis.” Vanaf 1 januari 2018 zal het dagelijks bestuur
bestaan uit voorzitter Piet Harting,
secretaris Arie Buijs, penningmeester Hans Splinter en vicevoorzitter
Ap Eigenhuis. Nico Borgman blijft
tot 1 januari 2018 voorzitter en zal
daarna als adviseur aan het bestuur
verbonden blijven.
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Open dag bij Dierentehuis

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
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de 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. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Collecte Fonds verstandelijk
gehandicapten
Aalsmeer - Op maandag 25 september start Fonds verstandelijk gehandicapten met de landelijke collecte en vraagt daarbij aandacht
en financiële steun voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking. Het fonds financiert projecten die hun leven veraangenamen en hun wereld vergroten. Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woonruimten, maneges, zorgboerderijen en speeltuinen
in de buurt, aangepaste speelmaterialen voor kinderen met een beperking of een aangepaste schoolreis.

Ook gaat er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen kunnen zwemmen, fietsen, een computercursus
volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een muziekfestival bezoeken. Voor meer informatie over de
collecte in Kudelstaart kunt u terecht bij de plaatselijke coördinator Ria Pieterse via 0297-322187 of
Tine Verburg via 0297-785760. Voor
algemene informatie over de collecte kan contact opgenomen worden met Monique Timmermans, coordinatie collecte Fonds verstandelijk gehandicapten, via www.
fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Rijsenhout zingt met Rob
van Dijk in ‘t Lichtbaken
Rijsenhout - Zondag 24 september
is de eerste ‘Rijsenhout zingt’ van
het seizoen. Het belooft een mooie
middag te worden. Dit keer zal Rob
van Dijk medewerking verlenen aan
de dienst in het Lichtbaken.
Rob studeerde vanaf zijn achtste
jaar piano, gevolgd door zes jaar
kerkorgel, muziekgeschiedenis en
harmonieleer voor het organistendiploma. Zijn al vroeg opvallende improvisatorisch talent resulteerde al
snel in medewerking aan concerten
op piano en orgel. Een rijke muzika-

le carrière heeft Rob al achter zijn
naam. Ook zijn vele optredens met
zijn broer Louis van Dijk waren een
genot om naar te luisteren. Op dit
moment is Rob nog steeds druk in
de weer met diverse koren en verleend hij medewerkingen aan diverse diensten. Vanaf 16.00 uur staat
de koffie, thee en limonade weer
klaar voor iedereen. De algehele leiding wordt verzorgd door Jaco Weij. Iedereen die van zingen houdt, is
welkom in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout.

Themacafé over scheiden
Uithoorn - Woon je in de regio Amstelland en denk je erover om je relatie met je partner te beëindigen
of denk je na over een echtscheiding? Op donderdagavond 21 september start om 20.30 uur in Gezondheidscentrum Waterlinie, Koningin Maximalaan 30, Uithoorn,
een editie van het Themacafé: relatie en (echt)scheiding. Eerst zullen
er korte presentaties worden gegeven door diverse (ervarings)deskundigen van organisaties als Vita
Amstelland, Nhowmediation, Two2Tango en Berntsen Mulder advocaten. Daarna kun je persoonlijk in
gesprek en is er gelegenheid om
vragen stellen aan deze deskundigen. Deze avond is gratis en je bent
vanaf 20.15 uur welkom. Uit elkaar

gaan, is nooit leuk. Je belandt in een
hectische periode, waarin er verschillende lastige zaken opduiken
waarover je zult moeten nadenken
en belangrijke beslissingen moet
nemen. Hoe fijn is het dan als je de
juiste deskundigen kunt raadplegen, die je daarbij kunnen helpen.
Wat zijn de juiste juridische stappen die je - in jouw geval - het beste kunt zetten? Kan een mediator
helpen, zeker als je kinderen hebt?
Hoe zit het met je financiële situatie en wat gaat er allemaal veranderen? Tijdens de bijeenkomst kun je naast informatie/presentaties - ook
onder vier ogen - kort je privésituatie bespreken. Scheiden doet lijden,
maar met de juiste hulp kan het je
veel ‘gedoe’ besparen.

Informatiebijeenkomst over
behandeling hersenletsel
Aalsmeer - Natascha had vroeger energie voor tien. Ze had een
leuke baan en een fijn gezin. Totdat ze in 2012 werd getroffen door
een hersenbloeding. Haar dochtertje vond haar op de overloop. Zoals
Natascha zijn er meer dan 650.000
mensen met niet-aangeboren hersenletsel in Nederland. Dagelijks ervaren zij hier de gevolgen van. Ze lopen vast op hun werk of in hun relatie. Ze kunnen veel minder met hun
lichaam of hun hoofd: ze zijn sneller
vermoeid, overprikkeld, ontremd of
vergeten veel. Voor deze groep biedt
Heliomare het behandelprogramma
Hersenz, welke ook wordt aangeboden in Aalsmeer. Kenmerkend voor
deze behandeling is het samenhangende en complete aanbod van verschillende behandelingen voor cognitieve, emotionele en fysieke aspecten. De gevolgen van hersenletsel veranderde het leven van Natascha ingrijpend. “Na de hersenbloeding werd ik sneller boos. Mijn
gevoel was weg. Ook lukte het niet
om mijn baan te behouden. Uiteindelijk ben ik door mijn huisarts verwezen naar Hersenz. Het was hard
werken. Maar ik heb nu weer zelfvertrouwen. Ik weet wat de effecten

van mijn hersenletsel zijn en hoe ik
daarmee om kan gaan. Ik heb weer
grip op mijn leven.”
Op woensdag 27 september wordt
een informatiebijeenkomst over behandeling van hersenletsel in de
chronische fase georganiseerd
voor verwijzers, cliënten (en netwerk) en geïnteresseerden in Heliomare Aalsmeer aan de Zwarteweg. De bijeenkomst is van 17.30
tot 20.00 uur en aanmelden kan via:
m.lakeman@heliomare.nl. Kijk voor
meer informatie op: www.heliomare.nl/hersenz

Instrumentjes ontdekken en dieren voeren

Muziek op schoot voor
kinderen op de boerderij
Aalsmeer - Op woensdag 27 september om 9.30 is er op kinderboerderij Boerenvreugd een gratis kennismakingsles ‘Muziek op schoot’
voor kinderen van 1 tot 4 jaar met
een begeleider. Samen met juf
Kirsten zingen, muzikale spelletjes
doen, bewegen op muziek en diverse instrumentjes ontdekken. Vervolgens gaat de groep naar buiten om
een bewegingsspel te doen, om dieren te helpen voeren en het seizoen
te ervaren.
De herfstcursus gaat van start op 4
oktober en duurt tot en met 8 november. Daarna volgt nog een wintercursus van 15 november tot en
met 13 december.
Aan de cursussen zijn kosten verbonden. Het bestuur van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer ondersteunt het initiatief. Het draagt
bij aan de doelstellingen om mensen van allerlei leeftijden in contact
te brengen met elkaar en met die-

ren. Dat dit op een speelse, muzikale manier gebeurt juicht het bestuur
van harte toe. Bij voorkeur wordt er
lesgegeven in twee leeftijdsgroepen, op het niveau van de dreumesen en de peuters. Voor de gratis
kennismakingsles wel graag aanmelden via: www.muziekopdeboerderij.webklik.nl

Amstelland - Het Dierentehuis
Amstelveen zet zondag 1 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur haar
deuren open voor het publiek. Een
mooie gelegenheid om kennis te
maken met de asieldieren. Ook
asieldieren verdienen het om rond
Dierendag verwend te worden. Het
mooiste cadeau voor een dier in het
asiel is natuurlijk een nieuw thuis.
Vele dieren wachten op een tweede
kans. Dierentehuis Amstelveen stelt
alles in het werk om deze dieren
te herplaatsen en een nieuw thuis

te geven. Neem een kijkje achter
de schermen. Ontmoet de asieldieren. Kom winkelen bij verschillende kraampjes. Doe mee aan de diverse workshops. Kom kijken bij de
verschillende demonstraties en kom
langs bij de dierenfotograaf voor
een mooie foto van uw huisdier.
Dierentehuis Amstelveen is gehuisvest aan de Kostverlorenweg 12 in
Amstelveen en is telefonisch bereikbaar via 020-6431440. Kijk voor
meer informatie op www.dierentehuisamstelveen.nl.

Viering zondag in
Oud kath. kerk

dy en Liesbeth Colombijn en het orgel wordt bespeeld door Bart Sonnenschein. Tijdens deze dienst is er
slechts één collecte bestemd voor
de eigen kerk, die momenteel in de
steigers staat voor renovatie.

Aalsmeer - Op zondag 24 september begint om 16.00 uur een speciale viering in de Oud Katholieke kerk
aan de Oosteinderweg. Voorganger
is Dirk Jan Schoon, bisschop van
Haarlem. De schriftlezingen worden verzorgd door Maaike Mc Cur-

Quilten en inloop
bij de Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 27 september van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting met koffie en
thee. En belangstellenden meedoen
met quilten of een ander handwerk.
Gezellig met stofjes, naald en draad
iets moois maken. Hartelijk welkom
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.

Futen-gezin in
Zeeltstraat
Aalsmeer - Vrijdag 15 september
aanschouwde Karin van der Molen
dit prachtige tafereel: Vier jonge Futen. Met hun ouders waren ze heerlijk aan het genieten in het meertje
bij de Zeeltstraat in Nieuw-Oosteinde. Karin heeft direct het gezin op
de foto gezet en wil deze lieve foto graag delen met alle lezers van de
Nieuwe Meerbode.

Thema-middagen
in Odensehuis
Aalsmeer - Aankomende weken
staat het thema ‘De jaren vijftig’
centraal bij het Odensehuis. Vrijdag
22 en 29 september worden verschillende beelden getoond, die aan
de jaren vijftig herinneren. Teakhouten meubelen, poederkleurtjes en veel planten is wat het interieur kenmerkte. Vrijdag 6 oktober
zal weer in het teken staan van Oud
Aalsmeer. Al deze middagen beginnen om 14.30 uur met een kop koffie of thee en zijn bedoeld voor ouderen. U bent van harte welkom.
Het Odensehuis (voorheen inloopcentrum) is er speciaal voor ouderen en is gehuisvest in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Ellen Millenaar via 0622468574.

Mantelzorg zoekt
vrijwilligers
Aalsmeer - De herfst is bijna begonnen! Tijdens dit seizoen horen
ze bij Mantelzorg & Meer vaak van
chronisch zieken of mensen met
een beperking: “Ik zou zo graag
even lekker naar buiten gaan, de
frisse buitenlucht opsnuiven.” Bent
u iemand die graag wandelt, fietst,
winkelt, of gewoon lekker in het
park zit? Wilt u een keer per week of
twee weken een paar uurtjes samen
met een chronisch zieke of iemand
met een beperking op pad? U doet
hem of haar en zijn of haar mantelzorger een groot plezier! De coördinator Vrijwilligers maakt graag kennis met u. Samen bespreekt u wat u
wilt en wie het best bij u past. Vrijwilligers kunnen rekenen op training, professionele begeleiding en
reiskostenvergoeding. Voor informatie en aanmelden kan contact
opgenomen worden met Mantelzorg & Meer via 020-3335353, via
info@mantelzorgenmeer.nl of kijk
op www.mantelzorgenmeer.nl.

Breicafé van
Rode Kruis
Aalsmeer - Kom gezellig naar het
Rode Kruis Breicafé iedere eerste
donderdag van de maand. Het breicafé is bedoeld voor iedereen die
graag creatief bezig is en dit met elkaar wil delen. Maar ook wanneer u
enkel voor de gezelligheid langs wilt
komen bent u van harte welkom.
Voor mannen en vrouwen! Neem
gerust ook uw eigen werk mee! Het
Breicafé is van 9.30 tot 11.30 uur
en de eerstvolgende bijeenkomst
is op 5 oktober. Daarna: 2 november, 7 december. Plaats van samenkomst is het Parochiehuis in de Gerberastraat 6, ingang aan de achterkant van het gebouw. Kosten: 1.50
euro per keer. Neem voor meer informatie contact op met Coby Nagtegaal via 06-24748755.
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Zaterdag start KCA cabaretseizoen

AGENDA

Nathalie Baartman met
‘Voest’ in Bacchus
Aalsmeer - Met haar programma
‘Voest’ is cabaretière Nathalie Baartman zaterdag 23 september te zien
in cultureel café Bacchus.
‘Voest’ is Twents voor vuist en is
het autobiografische avontuur van
‘Baartman back to Borne’. Met haar
onderkoelde, absurde en droge humor grijpt Nathalie de huidige tijd
bij de kladden. Was iedereen maar
zoals tante Truus. ‘Voest’ is een hilarische voorstelling van een vurige vrouw op vredesmissie. Een ode
aan de menselijke maat, een verhaal
over mensen met omstandigheden,
van genotsknolletjes tot knooppunt
Azelo. Geestige anekdotes en bespiegelingen die doen verlangen
naar een vriendelijker Nederland.
Baartman is energiek, toegankelijk,
oprecht en innemend.
Nathalie Baartman (1973) komt op
achtjarige leeftijd voor het eerst in
aanraking met een orgel. Ze is op
slag verliefd op dit instrument met
de indrukwekkende knopjes. Ook al
in diezelfde tijd begint ze verhaaltjes
te schrijven, met stuk voor stuk een
tragische afloop. Op haar zeventiende verhuist ze naar Nijmegen om
psychologie, filosofie en ontwikkelingsstudies te studeren en ze volgt
een opleiding tot dramatherapeute.
Ondertussen schrijft, (buik)danst,
zingt en speelt ze. Ze volgt lessen
op de amateurtheaterschool in Nijmegen en doorloopt het eerste jaar
docent drama op de HKU te Utrecht.
Al deze ervaringen leiden er uiteindelijk toe dat Nathalie kleinkunst wil

en moét maken. Ze wordt aangenomen op de Koningstheateracademie in Den Bosch. Voor haar eerste programma ‘Sta krijgt ze de persoonlijkheidsprijs tijdens het cabaretfestival Cameretten 2004 en de
‘Voor de Leeuwen-trofee’ 2005: een
onderscheiding voor eindejaarstheatermakers van alle hogescholen
voor de kunsten. Daarna werkt ze
‘Stam’ uit tot een avondvullend programma, waarmee ze tussen 2006
en 2008 langs de theaters trekt;
waaronder ook cultureel café Bacchus. In april 2008 start ze de tryouts van ‘Los’, en speelt deze voorstelling tot in 2010. In maart 2008
speelt nog mee in Girls Comedy
Night. Sinds vorig jaar toert ze met
haar programma ‘Voest’ langs de
Nederlandse kleinkunstpodia. De
voorstelling is te zien op 23 september in Bacchus in de Gerberastraat.
Aanvang: 21.00 uur. Kaarten à 12
euro zijn te verkrijgen via www.cafebacchus.nl.

Minder rode lampjes voor deelnemers

Zaterdag derde avondrit
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Het zal zaterdagvond
23 september weer behoorlijk roken
en ronken in het Centrum. Bij Café Joppe in de Weteringstraat wordt
namelijk vanaf 19.00 uur verzameld
door ongeveer 50 oldtimer bromfietsen om de derde editie van de
avondrit te rijden. De rit wordt georganiseerd door het Aalsmeers
Bromfiets Genootschap.
De deelnemers zullen om ongeveer 20.00 uur vertrekken voor een
rit van ongeveer 55 kilometer. Waar
deze rit naar toe gaat is voor iedereen nog een verrassing.
De vorige twee avondedities gingen
steeds naar Amsterdam om daar
een mooie rit te rijden door het centrum, waarbij een tochtje over de
Wallen natuurlijk niet mocht ontbreken. Deze keer gaat de rit een an-

dere kant op. Op de Wallen is het
tegenwoordig zo vreselijk druk dat
het niet meer te doen is om daar
met 50 bromfietsen door heen te rijden. Dus, deze keer een avondrit die
echt door het donker zal gaan. De
heren en dames zullen het met veel
minder rode lampjes moeten stellen.
Als alles volgens planning loopt zullen de bromfietsers rond 23.00 uur
weer terug zijn bij Joppe om daar
nog even een paar alcoholvrije consumpties te nuttigen, er moet natuurlijk later die avond ook weer veilig naar huis worden gereden.
Wilt u naar deze mooie oldtimers
komen kijken aanstaande zaterdag?
Dat kan, van 19.00 tot 20.00 uur of
vanaf ongeveer 23.00 uur bij Café Joppe in de Weteringstraat in het
Centrum.

Zondagmiddag CD release Rootbag

Vrijdag rockster Dilana
Smith live in The Shack
Oude Meer - Vrijdag 22 september kun genoten worden van een
fantastische podium-act van Dilana Smith in The Shack! Degenen die
deze rockster eerder aan het werk
hebben gezien, weten dat haar optreden een overdonderende liveshow is! Dilana Smith (USA/SA) is
naast een onvervalste rockster, een
gewéldige zangeres en ook als entertainer is ze een topper! Een optreden van deze rockchick en haar fantastische band, met Bonne van der
Wal (basgitaar, achtergrondzang),
Jeff Zwart (gitaar) en Niels Voskuil
op drums is een waar spektakel. De
sound van Dilana doet denken aan
de jaren negentig waarin de powervrouwen de dienst uitmaakten.
Maar met haar superstrot zet ze indrukwekkende versies neer van onder andere Whole Lotta Love, Killing
In The Name Of, en krijg je kippenvel bij haar vertolking van nummers
als Halleluja en Roxanne. De meeste mensen kennen Dilana Smith nu
van de Voice of Holland, maar oudere fans van de Dilana Smith Band en
het Amerikaanse televisieprogramma Rock Star: Dilana maakte een
verpletterende indruk in dit televisieprogramma en was de ultieme
publiekslieveling. Met haar tweede
plaats vestigde zij haar naam in de
Amerikaanse Rock scene. Recentelijk won Dilana de Rock Against
Trafficking wedstrijd waarbij haar
vertolking van Sting’s ‘Set Them
Free’ op een verzamel CD komt te
staan samen met de muziek van een
groot aantal rock and roll legenden.
En deze dame staat vrijdagavond

aanstaande ‘gewoon’ in The Shack!
Het wordt weer een weekend van
een muzikaal zeer hoog niveau in
The Shack, want zondag 24 september staat één van Nederlands
beste gitaristen, Richard van Bergen met zijn band ‘Rootbag’ in The
Shack. Ze presenteren deze middag hun nieuwe cd ‘Walk On In’. Richard van Bergen, een zeer begaafd
en allround gitarist, beschikt ook
over een zeer aangename stem, én
is de frontman van deze band, daarbij wordt hij bijgestaan door niemand minder dan Jody van Ooijen
op de drums en Roelof Klijn op de
bas. Met Richard’s prachtige gitaarspel en het heerlijk swampy, zwoele
bas-en drumritme van Roelof en Jody, neemt dit drietal je mee op een
onvergetelijke reis langs de katoenplantages en dwars door de duistere moerassen van het diepe zuiden in Amerika. The Shack is vrijdag 22 september open vanaf 20.30
uur. Dilana en Band begint om 22.00
uur. Entree 15 euro. Zondag 24 september open om 15.00 uur en Rootbag begint rond 16.00 uur, entree 10
euro.

Bijzondere cd presentatie
Old School Band
Aalsmeer - Een heel vol Bacchus
afgelopen zaterdagavond 16 september. De Old School Band presenteerde haar nieuwe cd met instrumentale fusion en funk in een
groovy stijl. De bandleden Marnix
Busstra (gitaar) en Norbert Sollewijn Gelpke (bas) hebben gekozen
voor het knusse culturele café in de
Gerberastraat vanwege hun roots.
De twee zijn namelijk samen opgegroeid in Aalsmeer, om precies te
zijn in de Hornmeer, zijn al van kinds
af aan vrienden en delen al jaren
hun passie voor muziek. De avond
begon met een optreden, waarna
een officieel moment werd genomen voor de presentatie van de cd.
Naast veel inwoners werd de band

omringd door diverse vrienden en
familieleden. Eén persoon werd
door Marnix naar voren geroepen.
Hun vroegere muziekleraar Martijn
Breebaart. Zowel Marnix als Norbert hebben vroeger les van hem
gehad en volgens Marnix heeft zijn
enthousiasme hen beide doen besluiten te kiezen voor een muzikale carrière. Martijn kreeg de eerste
cd en een dikke knuffel. Hierna kregen de bezoekers de gelegenheid
de cd te bemachtigen. Voor een eigen te bepalen prijs. Tijdens live-optredens in Bacchus wordt geen entree gevraagd, maar gaan de vrijwilligers in de pauze op pad met het
dienblad. De bijdrage is de gift die
men wil geven.

One-man-band en Sting
Vrijdag 29 september: One-manband uit Australië door muli-instrumentalist Claude Hay. Zondag 1 oktober: Een meesterlijke tribute to
The Police/Sting, verbazingwekkend
en bizar goed! Op verzoek van velen terug in The Shack! Kijk voor het
programma en meer informatie op
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b, Oude Meer.

Rondleiding langs kunstwerken
Aalsmeer - Tot 26 oktober exposeren de kunstenaars Astrid Stoffels en Tjits van der Kooij in het gemeentehuis. Aanstaande vrijdag 22
september geven de twee een lezing over hun werk in het gemeen-

Tobo speelt ‘8 Vrouwen’
Bovenkerk - Het is midden jaren
zestig. Marcel, een rijke zakenman,
wordt met een mes in zijn rug dood
aangetroffen in zijn eigen slaapkamer. De telefoon is afgesneden en
de auto onklaar gemaakt. Acht aanwezige vrouwen zitten opgesloten
in het afgelegen landhuis. Al snel
wordt duidelijk dat de moordenaar
één van hen moet zijn. En dat alle
acht vrouwen een duidelijk motief
hebben voor de moord… Toneelgroep Tobo speelt ‘8 Vrouwen’ van
Robert Thomas. Met: Petra Dobbeling, Yolanda Nunez, Manuela Ruhé,

Nelly van ‘t Root, Karin Koch, Noortje van Schie, Margriet Berger en
Lidia van den Brink. De regie is in
handen van Evert de Vries. Te zien
donderdag 28 september tot en met
zondag 1 oktober in het Noorddamcentrum,
Noorddammerweg
1, Bovenkerk. Aanvang alle avonden: 20.15 uur. De toegang is 12 euro per persoon. Stoelen reserveren
kan vanaf heden bij het Noorddamcentrum via 020-6416744 of bestel
kaarten via kaartverkoop@toneelgroeptobo.nl. Kijk voor meer informatie op www.toneelgroeptobo.nl

tehuis gecombineerd met een rondleiding. De lezing is vrij toegankelijk
en begint om 15.00 uur. Graag wel
van tevoren opgeven en dit kan bij
curator Ingrid Koppeschaar via hfkoppeschaar@gmail.com.

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

KLaar voor een mooi, muzikaal seizoen met:

nieuwe (kinder)gitaren,
westerns, violen en ukelele's

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

Muziek/Cabaret
Vrijdag 22 september:
* Bandbrouwerij voor en door muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20u
* Optreden rockstar Dilana Smith in
The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 23 september:
* Cabaret door Nathalie Baartman met ‘Voest’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 24 september:
* CD release band ‘Rootbag’ in The
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 27 september:
* Klassiek concert Duo Ambiquitie
(viool en piano) in grote zaal Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. Voor
iedereen vanaf 55 jr.
Exposities
Zaterdag 23 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u.
23 en 24 september:
* Amb8route Kudelstaart, op bezoek bij ambachtslieden. Zaterdag
en zondag van 10 tot 16u.
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag van
10.00 tot 16.30u.
Tot en met 15 oktober:
* Expositie Amazing Amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
Iedere donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u.
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid
Stoffels en Tjits van der Kooij in het
gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren. Op vrijdag 22
september lezing met rondleiding
v/a 15u.
Diversen
Donderdag 21 september:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Kaartavond DES in De Reede, Rijsenhout vanaf 20u.
Vrijdag 22 september:
* Themamiddag over jaren vijftig in
Odensehuis (voorheen inloopcentrum) in Irene, Kanaalstraat, 14.30u.
* Kaartavond bij BV Hornmeer in
buurthuis aan de Dreef vanaf 20u.
* Kudelstaart Open bij dartclub
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart.
Inschrijven tot 20u.
* Start kaarten bij FC Aalsmeer in
kantine Beethovenlaan vanaf 20u.
Zaterdag 23 september:
* Burendag in Kudelstaart in en
rond Place2bieb van 11 tot 17u.
* Burendag in Open Hof kerk, Op-

helialaan met diverse activiteiten
van 14 tot 17u.
* 16e Red Ball Express. Vertrek
10.30u. bij Crash Museum in fort
Aalsmeer. Vanaf 15u. bezichtiging.
Lezingen om 11 en 14u.
* 3e Avondrit Aalsmeers Bromfiets
Genootschap. Bezichtiging oude
brommers van 19 tot 20u. en vanaf
23u. bij Café Joppe, Weteringstraat.
Zondag 24 september:
* Fietstocht Tour de Poel, TeamTimmerman. Start vanaf 8u. bij Westeinder Paviljoen op surfeiland. Afstanden: 10, 40, 70 en 100 kilometer.
* Vogelbeurs in De Baccara, Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
Maandag 25 september:
* Bridgeclub ‘t Rondje in Studio’s
Aalsmeer vanaf 19.30u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in het
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 26 september:
* Speelavond Ons Genoegen in Het
Hofplein, ingang Clematisstraat
vanaf 19.30u.
* Dartcompetitie in ’t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 27 september:
* Inloop Oost Inn van 9.30 tot 11.30u.
Tevens quilten en handwerken.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Vrijdag 29 september:
* Voorronde NK pokeren voor teams
in The Beach, Oosteinderweg 247a
vanaf 19.30u.
Zaterdag 30 september:
* 25 Jaar Wereldwinkel Aalsmeer.
Fair Trade Feest op Molenplein van
13 tot 17u.
Bijeenkomsten/Vergaderingen
Dinsdag 26 september:
* Gespreksgroep voor kinderen van
een ouder met dementie in Irene,
Kanaalstraat van 19.30 tot 21u.
* Wijkoverleg Stommeer in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
26 en 28 september:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16. Iedere dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12u.
Woensdag 27 september:
* Politiek café VVD over privacy in
Historische Tuin, ingang Praamplein.
Aanvang: 20.15u.
Donderdag 28 september:
* Openbare raadsvergadering in het
gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 30 september:
* Verkiezingsbijeenkomst Groen
Links met 2e Kamerlid Kathalijne
Buitenweg in Oude Veiling, Marktstraat van 14 tot 15.30u.

Liefst vijfenveertig optredens!

KWF Korenmarathon in
Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Na het daverend succes van vorig jaar zal op zondag 8
oktober voor de tweede keer de Korenmarathon worden georganiseerd
door en voor het KWF Aalsmeer.
Voorzitter Jan Kwak is druk bezig
met de organisatie van dit muzikale festival en vertelt enthousiast dat
er vier koren meer zijn dan vorig jaar
en er maar liefst vijfenveertig optredens verzorgd gaan worden in Studio’s Aalsmeer.
“Er komen vijfentwintig koren, waarvan zeven uit Aalsmeer, te weten
Davanti, Con Amore, Soundsation, Vivace, Sonority, Brulboeien en
Denk aan de buren. Aalsmeerders
houden van zingen! Daarnaast hebben we vier koren uit Amstelveen,
twee uit Uithoorn, drie uit Amsterdam, waaronder een Grieks en een
Afrikaans-Surinaams koor. De overige zangkoren komen vanuit Alkmaar tot aan Maarssen. De bijna zevenhonderddertig koorleden vinden
het allemaal geweldig om hier in deze prachtige Studio’s op te treden.
De Pianobar, The Club, DownTown
en de theaterzaal zullen door Studio’s Aalsmeer beschikbaar worden
gesteld. Het is een flink geregel. Gelukkig hebben we dertig vrijwilligers
bereid weten te vinden om te assisteren. Daarnaast is er EHBO en beveiliging.”
Grandfinale
De Korendag begint om 10.30 uur
en de Grandfinale zal tussen 16.30
en 17.00 uur plaatsvinden in de theaterzaal. Deze finale zal worden verzorgd door Con Amore en Vivace. Er kunnen zevenhonderdtachtig bezoekers in de Theaterzaal,
dus wil men de Grand Finale bijwonen moet men op tijd aanwezig zijn.
Kaarten kunnen online besteld worden via www.kwfaalsmeer.nl, of bij
de voorverkoopadressen DIO van
Nieuwland aan het Poldermeesterplein, Gall&Gall in Kudelstaart of het
Boekhuis in de Zijdstraat. Aan de
deur zijn op de dag zelf ook kaarten te koop. Deze zullen twaalf euro vijftig bedragen. Uiteraard gaat
de gehele opbrengst naar het KWF.
Ook doneert Studio’s Aalsmeer een
gedeelte van horeca opbrengst aan
het KWF.

Toezegging volgend jaar
Floris van Beek, directeur van Studio’s Aalsmeer is zeer enthousiast
over de Korendag. Hij heeft zijn toezegging gedaan dat volgend jaar
een derde editie gehouden kan
worden onder dezelfde condities.
Jan Kwak is hier bijzonder blij mee.
“Er is zoveel geld nodig voor onderzoek en overige zaken. We hebben
een dame uitgenodigd van KWF van
de afdeling doelbesteding. Zij gaat
precies vertellen wat er met de opbrengst gedaan wordt. Vorig jaar
was het ruim achtenhalfduizend euro. Het loont dus de moeite om een
kaartje aan te schaffen voor deze gezellige zondagbesteding. Natuurlijk willen we dat er dit jaar nóg
meer geld wordt opgehaald. Voor
het organiseren moeten kosten gemaakt worden en uiteraard zijn we
heel blij met onze sponsoren, waarvan de Studio’s de grootste is. We
zoeken er voor volgende editie uiteraard nog een paar bij en hopen
er ook ‘Vrienden van…’ bij te krijgen
om de kosten te kunnen dekken.
Op onze website, onder het kopje
‘Vriend van de KWF Korenmarathon,
is meer informatie te vinden en kunt
u zich aanmelden. Maar voor nu,
graag tot ziens op zondag 8 oktober.
We maken er een geweldig festival
van met z’n allen!”
Door Miranda Gommans
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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.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en 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 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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.
- 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 Androidsmartphones 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.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Barron

C.A.S.

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U kunt
het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders
van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en adres, de
datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. waarop u
overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van het besluit mee.
VERGADERING DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017
Agenda voor de raadsvergadering op donderdag 28 september
2017, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

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.

Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
vergadering van 29 juni 2017 en
6 juli 2017
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
Tijdelijke vervanging raadslid AB

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
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HAMERSTUKKEN
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Vaststellen fractiebudgetten 2016
BEHANDELSTUK

20.15
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20.35
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20.55

R-6

21.25

R-7

Eenmalige actie Aalsmeerpas in 2017 ten
behoeve van participatie van kinderen met
een laag inkomen
Vaststelling paraplubestemmingsplan
parkeernormen (digitaal en analoog)
Vaststellen Startnotitie woningbouwlocatie VVA terrein, project Hornmeer
Werkplan en Begroting 2018
Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Vragenkwartier

21.45
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

SLUITING
VERGADERING 3 OKTOBER 2017
Agenda voor de vergadering van het informatief overleg op
dinsdag 3 oktober 2017, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00
20.02 tot 20.45
20.45 tot 21.30
21.30 tot 22.15

1.
2.
3.
4.
5.

Opening door de burgemeester
Ongestoord Logistieke Verbinding
Promotieplan Aalsmeer 2017-2020
Digitale Dienstverlening
Sluiting

RECTIFICATIE KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT
WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING, WET
ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT,
OMGEVINGSVERGUNNING***
- Ecuadorlaan 21, 1432DH (Z-2016/036178), Ontwerpbesluit
weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5,
bouwgrenzen kavel 1’. In de bekendmakingen van 14 september 2017 is een foutief zaaknummer vermeld. Het juiste
zaaknummer moet zijn: Z-2016/036178.
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘2E HERZIENING
HORNMEER - MEERVALSTRAAT-ROERDOMPLAAN’,
BEELDKWALITEITSPLAN EN ONTWERPBESLUIT
HOGERE GRENSWAARDE
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
het bepaalde ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend, dat met ingang van 22 september t/m 2
november 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “2e herziening Hornmeer – MeervalstraatRoerdomplaan” met de bijbehorende stukken waaronder een
beeldkwaliteitsplan. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet
geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te
stellen voor een deel van de geprojecteerde woningen binnen
het plangebied. Dit ontwerpbestemmingsplan regelt de herontwikkeling van de vrijkomende gronden aan de Meervalstraat en
Roerdomplaan in de Hornmeer naar maximaal 80 zorgwoningen
met een zorgpunt en maximaal 80 woningen. Het plan is de
juridisch-planologische vertaling van de eerder vastgestelde
startnotitie in een planverbeelding en planregels.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende verbeelding,
planregels en toelichting ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 22 september 2017 t/m 2 november 2017.
De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
Digitaal
U kunt de digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan
“2e herziening Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan” raadplegen op:
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0358.08C-OW01
- en op de gemeentelijke website onder:
http://0358.ropubliceer.nl
Papier
Het papieren ontwerp bestemmingsplan “2e herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan” met behorende stukken
liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer,
Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie:
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen.
Inspraak
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze
naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer) onder vermelding van zaaknummer Z-2017/017386.
Zienswijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden ingediend door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de
behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting zal
worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai van de
Dreef. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende
maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. In samenhang met het
ontwerpbestemmingsplan wordt daarom tevens de vaststelling
van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid. Het betreffende ontwerpbesluit ligt
met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage met ingang van 22 september 2017
t/m 2 november 2017. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien
op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden en via de website
van Aalsmeer (als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan).
Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn
een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen.
Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding
van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Meervalstraat-Roerdomplaan’.
Ontwerp Beeldkwaliteitplan
Burgemeester en wethouders maken, Ingevolge het bepaalde
in de gemeentelijke Participatie- en inspraakverordening, bekend dat inspraak wordt verleend over het Beeldkwaliteitplan
Meervalstraat-Roerdomplaan’. Dit beeldkwaliteitplan doet onder andere uitspraken over de verschijningsvorm, kleurstellingen en materialisering van de woningen binnen het bestemmingsplan. Gedurende de termijn van de ter inzage legging
van het bestemmingsplan (22 september 2017 t/m 2 november 2017) kan een ieder een inspraakreactie betreffende dit
beeldkwaliteitplan schriftelijk kenbaar maken bij het college
van burgemeester en wethouders van Aalsmeer: postbus 253,
1430 AG Aalsmeer onder vermelding van ‘Beeldkwaliteitplan
Meervalstraat-Roerdomplaan’.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Recreatieperceel Westeinderplassen kadastraal bekend H
573 (Z-2017/045494), het plaatsen van een schuilhut
- Dorpshaven, perceel kadastraal bekend G 5772 (Z2017/045698), het bouwen van een vrijstaande woning

- Stationsweg 7, 7a en 7b, 1431 EG (Z-2017/046143), het
wijzigen van kantoren naar 4 appartementen op de 1e verdieping
- Lijnbaan 5, 1431 CH (Z-2017/046483), handelingen met
gevolgen voor een gemeentelijk monument
- Hadleystraat 56, 1431 SN (Z-2017/046367), het legaliseren
van twee reeds aanwezige bijgebouwen
- Herenweg 39, 1433 GV (Z-2017/046497), het plaatsen van
een veranda op een verhoogd terras aan de achterzijde van
de woning
- Madame Curiestraat 30, 1433 AB (Z-2017/046606), het
aanleggen van een in- en uitrit aan de rechterzijde van de
woning
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.
- Japanlaan 7, 1432 DK (Z-2017/036055), het aanpassen van
de reeds verleende vergunning Z-2016/067825 voor wat betreft wijzigingen gevels en vergroten kantoor, het verplaatsen en verbreden van inrit C. Verzonden: 12-09-2017
- Stommeerweg 95 en 97, 1431 EV (Z-2017/038477), het
kappen van 2 populieren op het zij- en achtererf. Verzonden: 13-09-2017
- Achter de Wilgen 1, 1431 LZ (Z-2017/034393), het wijzigen
van de kozijnen. Verzonden: 13-09-2017
- Ophelialaan 52, 1431 HJ (Z-2017/034887), het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 14-09-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2017/037848), het tijdelijk
plaatsen van een reclamedoek van 01-09-2017 t/m 01-082018. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Mozartlaan 26, 1431 ZM (Z-2017/036452), het inrichten
van een bouwplaats op parkeervakken t.b.v. het verduurzamen van woningen. De beslistermijn is verlengd met zes
weken.
- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/030907), het verbouwen van een tankstation. De beslistermijn is verlengd
met zes weken.
- Mozartlaan 3, 1431 ZK (Z-2017/038384), het plaatsen van
een dakkapel aan de voor- en achtergevel. De beslistermijn
is verlengd met zes weken.
- Werven 33, 1431 CP (Z-2017/038249), het onderheien van
het terras/tuin/oprit rondom de woning. De beslistermijn
is verlengd met zes weken.
Kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/
weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een
zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 172, 1432 GS (Z-2017/031473), het oprichten
van een woonhuis met berging en het aanleggen van een
in- en uitrit. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 september
2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen
van het gemeentehuis. Verzonden: 22-09-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- P.F. von Sieboldlaan 31, 1431 KG (Z-2017/040634), het oprichten van een veranda aan de garage aan de achterzijde
van het perceel.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Madame Curiestraat 25, 1433 AA (Z-2017/044891), het gedeeltelijk slopen van een woonhuis
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Vervolg op volgende blz.
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.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
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.
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Surfeiland, Kudelstaartseweg 20 (Z-2017/040722), WSCA
40 jaar op 23 september 2017, verzonden 18 september
2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten B&W (met bijbehorende
stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening.
t/m 22-09-17 Aanwijzingsbesluiten burgemeester (met bijbehorende stukken) behorende bij de Algemene Plaatselijke Verordening.
t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brandveilig gebruik ten behoeve van het Blue Mansion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z2017/025047)

t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 67-73”.
t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 19-10-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het
ontwerp-bestemmingsplan ‘5e herziening bestemmingsplan Woonarken - Uiterweg 93’, dat
in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving
openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en
toekennen naamgeving openbare ruimte ”Burgemeester Hoffscholteweg” aan de toekomsti-

ge weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848)
t/m 27-10-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z2017/009326), het oprichten van een woonhuis.
t/m 02-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening
Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’,
beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit (met
de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het
ontwerpbestemmingsplan) ter inzage met ingang van 22 september 2017 t/m 2 november
2017
t/m 03-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van
een woonhuis met berging en het aanleggen van een in- en uitrit (Hornweg 172, (Z2017/031473)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Thema: Kerkproeverij

Wandelen langs kunstkasten (12)

Nationale burendag bij
Open Hof kerk
Aalsmeer - Nationale Burendag bij
de Open Hof kerk! Kerk proeverij!
Het is inmiddels de vierde keer dat
de Open Hof kerk de Nationale Burendag organiseert, deze keer bijgestaan door de ‘Kliederkerk’ van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer,
die ook meedoet met deze burendag! Aanstaande zaterdag 23 september is de burendag en het thema is: Kerkproeverij. Een uitdagend
thema waarmee weer geprobeerd
is om een aantrekkelijk programma
neer te zetten.
Buiten op het plein voor de kerk
staan het springkussen en de ijskar weer klaar. De kinderen kunnen
bij een vuurtje een broodje bakken
of marshmallows roosteren, terwijl
u ondertussen één van de mooie
planten uitzoekt die te koop zijn.
Binnen kunt u, onder leiding van Alma Piké en haar team, weer een creatief bloemstukje maken dat ook op
het thema is geïnspireerd. Met be-

hulp van ‘handlettering’ of door het
versieren van kaarsen en kussenslopen kunt van uw huis een thuis
maken. Ook kunnen bezoekers genieten van de kunsten van de goochelaar terwijl een kopje koffie gedronken wordt met iets lekkers erbij. De traktaties zijn oer-Hollands
en er wordt ook lekkers uit Roemenië aangeboden.
Kijk op uw gemak eens bij de boekenwinkel of krijg informatie bij de
andere stands over onder andere de verschillende activiteiten binnen de Open Hof kerk voor de jeugd
en de volwassenen. Activiteiten als
films, lezingen, de Open Hof keuken, de band die deze kerk heeft
met Roemenië en de verschillende
gesprekskringen.
Kom allemaal iets van de sfeer in
de Open Hof kerk proeven! Adres
is Ophelialaan (tegenover het Seringenpark) en de burendag is zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Diverse vrijwilligers gezocht!

Burendag in Place2bieb

Kudelstaart - Op zaterdag 23 september wordt in en rondom Place2bieb in Kudelstaart de Nationale
Burendag gevierd. Buurtbewoners
Diane en Richard hebben samen
met De Binding en Dock het initiatief genomen om deze dag te organiseren. Place2bieb is het jeugdcentrum dat begin dit jaar is geopend in de voormalige bibliotheek
in de Graaf Willemlaan. Diverse tieners en jongeren komen hier wekelijks bijeen voor verschillende activiteiten. Doel van de Burendag is om
ook andere buurtbewoners eens uit
te nodigen in de Place2bieb en jong
en oud met elkaar te verbinden.
Van 11.00 tot 13.00 uur wordt een
kookworkshop voor 12+ georganiseerd onder leiding van Diane en
Richard. Van 13.00 tot 15.00 uur kan
er geluncht worden door vrijwilligers en buurtgenoten. De hele dag,
tussen 11.00 en 17.00 uur, vinden diverse activiteiten plaats. Zo staat

klussen in en rondom Place2Bieb
op het programma, graffiti kunst
maken en onder andere het aanleggen van een (moes)tuin.
Voor al deze activiteiten zoekt de organisatie buurtbewoners die als vrijwilliger willen helpen. Dus iedereen
met ‘groene vingers’ of ‘twee rechterhanden’ is welkom! Ook keukenprinsen en keukenprinsessen vanaf 12 jaar die willen helpen met het
voorbereiden van de lunch voor iedereen die komt helpen, zijn nog
hard nodig! Aanmelden kan tot en
met donderdag 21 september door
te mailen naar place2bieb@gmail.
com. Alleen meelunchen kan ook
voor 3 euro. Ook aanmelden via de
mail.
Daarnaast zoekt de organisatie nog
sponsors voor deze Burendag. Dus
wie een financiële of materiele bijdrage wil leveren, neem vooral contact op of kom langs inhet centrum
aan de Graaf Willemlaan 1.

Cathy van der Meulen:
“Wie wandelt ziet meer”

Volgend jaar opening Flower-Art Museum

Veel te zien op Kunstbeurs
Aalsmeer - Tegelijkertijd met de
Kunstroute Aalsmeer werd zaterdag
16 en zondag 17 september de jaarlijkse Kunstbeurs gehouden bij Galerie Sous-Terre. Kunstbeleving aan
de Westeinderplassen van met zorg
geselecteerde galeries en kunstenaars werd voor de zesde maal gepresenteerd. Schilderijen, bronzen
en keramische beelden, glaskunst
evenals foto’s en sieraden waren in
mooi uitgelichte stands te bewonderen. De kunstwerken waren ook
te koop. Niet overigens de collectie rond bloemen. Volgend jaar eind
maart wordt in Sous-Terre het eerste Flower-Art Museum van Nederland geopend. Een speciale collectie
rond de schoonheid van de bloem is
samengesteld en hier hebben meerdere musea in het land hun mede-

werking aan verleend. Om een indruk te geven van het nieuwe museum werd tijdens de Kunstbeurs
in een grote stand een aantal ‘Flower-Art’ topwerken getoond van
onder andere Bert Wouters, Toon de
Haas en Zhou Le Sheng. Op zaterdagavond presenteerde Sous-Terre de voorstelling ‘Jazz and Wine’.
De voorstelling voor levensgenieters
met Joyce Stevens is goed bezocht.
Samen met Joyce konden verschillende wijnen geproefd worden en
samen met haar pianist bracht zij
easy Jazz muziek. De organisatie
van de Kunstbeurs mocht vele belangstellenden welkom heten, met
name op zondag en hier heeft het
zonnige weer misschien wel bij geholpen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Open repetitie ‘Denk aan de Buren’

Aalsmeer - Kunstkast nummer
12 is gemaakt door Cathy van der
Meulen. “Ik wist meteen wat ik wilde maken: Een Pelgrim die onderweg is.” Cathy van der Meulen houdt
zelf van wandelen en van de kleinste details in de natuur. “Wie in een
sombere bui is moet gaan wandelen en goed om zich heen kijken.
Zie hoe een blad aan een boom zit,
kijk eens naar de bast en zie hoe
mooi de kleur van een boshyacint is.
Neem dat goed in je op, zo kun je op
een mooie wijze het hoofd leeg maken. Het is een probaat middel om
vol energie en nieuwe indrukken
weer naar huis te gaan.”
De Pelgrim
“Als je loopt zie je meer, je kijkt omhoog opzij omlaag, je neemt de tijd.
De tocht van de Pelgrim gaat om
tot zichzelf te komen, het is een
schoonmaak van binnen. Ik heb bewust de figuur eenvoudig gehouden, om de natuur die hij onderweg
tegenkomt nog meer tot haar recht
te laten komen. De Pelgrim wordt
gezien door alles wat leeft: vissen,
bomen, planten, grassen, zaden en
bloemen.”
Natuurlijk is het ook gemaakt voor
andere wandelaars, ieder wande-

laar kan een Pelgrim zijn door te genieten van de schoonheid in de natuur. “Ik hoop met deze kunstkast de
aandacht voor de natuur en te delen
met anderen, te laten zien hoe groot
de schoonheid is waar wij deel van
uit maken. Het hoort bij het groter
geheel. Dat iemand bij het zien van
dit beeld de innerlijke rust vindt en
op weg wil gaan.”
De kast van Cathy van der Meulen staat naast die van Engelien van
der Weijden, aan het einde van de
Bachlaan. Los van elkaar en zonder
overleg is er een mooie organische
verbondenheid ontstaan.
Janna van Zon

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer is
uitgebreid en heeft naast een grotere ruimte ook een groter assortiment aan vogels en benodigdheden.
Zondag 24 september kan een kijkje genomen worden, want de maandelijkse, grootse vogelbeurs opent
weer haar deuren. De beurs wordt
georganiseerd door Vogelvereniging Aalsmeer en Omstreken, vindt
plaats in zaal Baccara in de Baccarastraat 1 en is open 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. Een hele eer om

dit keurmerk van diervriendelijkheid
te mogen voeren.
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. Verkoop van eigen vogels is
gratis, zowel voor leden als bezoekers.
Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels. Ook allerlei voer, zoals zaden en zaadmengsels, en vogelkooien worden te koop
aangeboden. De entree bedraagt 1
euro voor iedereen die komt kijken of kopen. Met het entreebewijs
maakt iedere bezoeker kans op een
leuke attentie. Voor inlichtingen: 0610666878.

Smartlappen meezingen
Aalsmeer - Volgende week donderdag 28 september is er weer een meezingavond voor sopranen tot en met bassen bij het gezellige smartlappenkoor
‘Denk aan de Buren’. De koorleden komen bijeen in cultureel café Bacchus
in de Gerberastraat vanaf 20.00 uur. Hou je van zingen? Mannen en vrouwen,
jongens en meisjes zijn van harte welkom!

Voorstelling in De Oude Veiling

Theater ‘Dag Mama’ over
gevolgen van dementie
Aalsmeer - Maandag 9 oktober organiseren gemeente Aalsmeer en
Aalsmeervoorelkaar in samenwerking met Rabobank en Partners
Leerplein Dementie Aalsmeer een
unieke avond! Muziektheater voorstelling ‘Dag mama’ laat het publiek ervaren wat dementie met

een naaste of cliënt doet. De voorstelling is in De Oude Veiling in de
Marktstraat 19. Om 18.00 uur kan
er worden aangeschoven voor soep
en brood, de voorstelling begint om
19.30 uur.
‘Dag Mama’ werd bedacht en geschreven door ouderenpsychologen

dr. David en drs. Sarah Blom. Ze
combineren de meest waardevolle
inzichten uit wetenschap en praktijk
met de kracht van een mooie en indrukwekkende voorstelling, met lezing en workshop. Ze laten zien dat
het leven met dementie zoveel mogelijk een gelukkig leven kan zijn.
Voor iedereen.
Levensechte scenes
De voorstelling gaat over een vrouw,
die zichzelf aan het verliezen is. Met
de brandende vraag voor dochter
hoe daarmee om te gaan. Het stuk
speelt zich af in de nieuwe leefomgeving van moeder: haar kamertje
in het verpleeghuis. Hier moeten de
werelden van moeder, dochter en
zorgprofessional samenkomen. Dit
blijkt niet eenvoudig. Door middel
van de prachtige muziek en levensechte scenes kruipt het publiek in
de huid van de mens met dementie. Zij beleeft én begrijpt als nooit

tevoren wat de ziekte met hem of
haar doet. Niet eerder kwam het zo
dichtbij. De makers selecteerden de
belangrijkste en mooiste inzichten
en handvatten uit psychologie en
hersenkunde om vervolgens het béste te kunnen geven. Zodat het leven met dementie zoveel mogelijk
een gelukkig leven kan zijn. Voor iedereen.

Knikkers raden bij Tiflo:

Beperkt plek
‘Dag Mama’ geniet bekendheid in
Nederland en België, met reportages door onder andere de tv-programma’s Nieuwsuur en Landinwaarts. Ze heeft veel lovende recensies in ontvangst mogen nemen.
Meer informatie is te vinden op
www.oudwordenmetzorg.nl. Aanmelden graag voor 2 oktober door
te mailen naar info@aalsmeervoorelkaar.nl en hierin naam en aantal
personen vermelden. Er is namelijk
beperkt plek.

Aalsmeer - Tijdens de gezellige braderie op 2 september konden bezoekers van de kraam van de
Scouting Tiflo Aalsmeer raden hoeveel knikkers er in een bak zaten.
Het waren er 444!
De winnaar had na een serieuze
som met tafels en optellen berekend dat het er 445 moesten zijn!
Deze super goede winnende berekening is gemaakt door Lucas Rowoud uit Aalsmeer!

Lucas wint Wubble bal
Afgelopen zaterdag kreeg Lucas zijn
prijs, een Wubble Bubble bal, uitgereikt door drie Welpen van de Tiflo.
Op 16 september was ook weer de
eerste opkomst van alle speltakken.
Vol met frisse moed en bomvol
energie zijn de leiding en de kinderen weer klaar voor en nieuw scoutingjaar. Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op www.tiflo.nl en/of op de
facebooksite van de scouting. Nieuwe scouts zijn welkom.
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Nieuwe Adviesraad Sociaal
Domein Aalsmeer van start
Aalsmeer - Op 13 september is met
een eerste en bijzondere vergadering de Adviesraad Sociaal Domein
voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen geweest. De Wethouders Ad Verburg (Zorg en Welzijn),
Gertjan van der Hoeven (Jeugdzorg)
en Robbert-Jan van Duijn (Participatie) waren aanwezig om met de

drie nieuwe leden kennis te maken.
Ook hadden zij voor alle leden van
de nieuwe adviesraad van het College van B & W een Aalsmeerse bos
bloemen meegenomen om hen te
verwelkomen.
De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit twaalf leden en één onafhankelijk voorzitter, niet zijnde een

lid. Er waren drie nieuwe leden aanwezig ten opzichte van de oude
WMO-raad. De negen oude leden
van de WMO-raad zitten ook in de
nieuwe adviesraad. De WMO-raad
is opgeheven. De Adviesraad kan
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van B & W
over zaken op het gebied van Jeugd,

Bouw in Polderzoom van start!

WMO en Participatiewet (activering/terugleiden van mensen naar
de arbeidsmarkt). Wethouder Verburg: “Het is goed dat participatie
goed geregeld is met deze nieuwe
adviesraad. Ook de adviesprocedure is goed geregeld. Bij de ambtelijke organisatie ligt de opdracht om
tijdig in de voorbereiding van beleids- en uitvoeringsvoorstellen de
adviesraad hierbij te betrekken voor
advies. Hopelijk kunnen we de adviezen verwerken in de beleidsnota’s. Het College hoopt ook dat de
adviesraad begrijpt dat het College bij het afwegen van de soms vele belangen tot een (iets) afwijkend
oordeel kan komen. Het College is
ook blij met drie kwalitatief goede
nieuwe leden mevrouw Linda Olman en de heren Bart de Kreij en
Erwin Smit. Elk met hun eigen achtergrond en expertise op het gebied
van jeugdzorg en participatiewet.
Goed overleg, ook tussentijds, indien nodig, is van groot belang. Het
College hecht groot belang aan de
inbreng van inwoners en de diverse doelgroepenbewoners bij de totstandkoming van beleid en uitvoering daarvan. Het College spreekt de
hoop uit dat de leden goed contact
onderhouden met de verschillende
doelgroepen. Het College dankt de
bij de totstandkoming van de nieuwe Adviesraad betrokken leden van
de oude WMO-raad voor hun inzet
en meedenken en hoopt dat we er
in gezamenlijkheid een succes van
kunnen maken. Het College spreekt
de hoop uit om over twee jaar – bij
de evaluatie – gezamenlijk te kunnen uitspreken dat de instelling van
de Adviesraad tot een succes heeft
geleid.”
Aalsmeer - Eerst was het een ietwat rommelig gebied, later leek
het wel of Aalsmeer er een tweede zandstrand bij gekregen had en
nu staat de volgende (definitieve)
verandering op stapel. Er gaat gebouwd worden in Polderzoom, de
gronden tussen de Stommeerkade,
Baanvak en de Burgemeester Kasteleinweg. De machines zijn vorige
week klaar gezet en inmiddels zijn
de eerste heipalen de grond ingeslagen. De woonlocatie Polderzoom
is opgeknipt in twee fases. Met de
eerste fase wordt nu gestart. Fase één is ook weer in delen gesplitst (Noord en Zuid). In Zuid worden zo’n 88 woningen gebouwd en
in Noord zullen ongeveer 70 woningen gaan verrijzen. Voor fase twee is
in het voorjaar een concept startnotitie gemaakt. Deze is voor de zomer
de inspraak voor inwoners ingegaan
en reacties hierop worden momenteel verwerkt. De volgende stap is
de conceptnota de definitieve status
gegeven. Dit besluit wordt nog dit
najaar genomen door de gemeenteraad. Fase twee gaat uit van de realisatie van ongeveer 100 woningen.
Foto: Niek van de Merbel

Entertainment, nieuws en
sport op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale omroep brengt
deze week zoals gewoonlijk een keur
aan nieuws, sport en entertainment.
De programmamakers van ‘Halte
Zwarteweg’ weten week in week uit
bijzondere mensen voor de microfoon
te halen. Ditmaal interviewen zij Peter
Rietveld. Hij heeft een eigen reisonderneming genaamd P-Reizen. Dit reisbureau biedt speciaal op maat gemaakte
vakantiebegeleiding aan voor mensen
met een beperking. Donderdag te beluisteren tussen zes en zeven uur.
Angst, dwang en fobie
Donderdag gaat Esther Sparnaaij in
‘Echt Esther’ vanaf 19.00 in gesprek
met Josine van Hamersveld en Anton Versluis, respectievelijk voorzitter en groepsbegeleider bij ADFstichting: de Angst, Dwang en Fobie stichting. Het is een patiëntenvereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met angst- of
dwangklachten of een depressie.
Wil jij hier graag meer over weten of
heb je een persoonlijke vraag? Mail
dan naar esther@radioaalsmeer.nl.
Back to the Seventies
Donderdagavond 21 september is er
weer een uitzending van ‘Aalsmeer
by Night’ te beluisteren op Radio
Aalsmeer. Presentator Meindert van
der Zwaard gaat deze maand terug
naar de muziek uit de jaren zeventig en
hij doet dat onder de naam ‘September Seventies’. Vanaf 22.00 uur en na de
vaste programma-items ‘Nederlandse
Top 10’ (22.30 uur) en ‘Oud & Nieuw’
(rond 22.50 uur) hoor je de beste muziek uit de jaren 70! Ook ‘Aalsmeer Easy’ (vanaf 23.30 uur) komt uit dat decennium. Luister donderdagavond
van 22.00 uur tot middernacht naar
‘Aalsmeer by Night’ op Radio Aalsmeer!
Grote Clubactie in ‘Let’s Go’
Vrijdag sport en muziek bij Kim en
Laurens. Het ging de vorige keer al
een beetje over het jeugdmuziekconcours. Dat wordt in oktober georgani-

seerd door Kunst & Cultuur Aalsmeer.
Kim is erg nieuwsgierig geworden en
heeft Wilbert Streng uitgenodigd om
hier meer over te vertellen. Wat betreft sport is het tijd om na de Oranjeleeuwinnen die Europees Kampioen voetbal werden het meidenvoetbal meer onder de aandacht te brengen. Vrijdag komen er allemaal voetbalmeiden van RKDES vertellen hoe
leuk de sport is en welke actie ze deze maand op de planning hebben
staan. Verder is Kim op zoek naar
clubs en verenigingen die mee gaan
doen aan de Grote Clubactie en het
leuk vinden om met hun jeugdleden
langs te komen in de studio. Mail dan
naar letsgo@radioaalsmeer.nl.

Op 26 september in Parochiehuis

Wijkoverleg Stommeer over
verkeerssituaties en meer
Aalsmeer - Op 11 september organiseerde de provincie Noord Holland
een informatieavond over de ‘Hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Aalsmeer en SchipholZuid (HOVASZ)’. Daarbij werd informatie gegeven over de toekomstige
verkeerssituaties die ontstaan door
de nieuwe inrichting van de ex-provinciale weg, fietspaden en de aanleg van nieuwe rotondes waar de
bussen recht overheen rijden. Deze aanpassingen hebben ook grote
gevolgen voor de openbaarvervoerbuslijnen welke thans door de wijk
Stommeer rijden.
De heer Wilco Wiefferink van de gemeente Aalsmeer/Amstelveen komt
tijdens het wijkoverleg Stommeer op
dinsdag 26 september een toelichting geven over welke veranderingen in de OV vervoerslijnen te verwachten zijn. Welke alternatieven
zijn er vanuit de bewoners aan te
dragen om te voorkomen dat voor
veel bewoners openbaar vervoer lijnen (te) ver van huis zal komen te

liggen. Uiteraard is er voldoende tijd
en ruimte voor het beantwoorden
van uw vragen.
Daarnaast de gebruikelijke agendapunten, verslag vanuit het wijkenoverleg, informatie vanuit de Gemeente, Inbreng van bewoners in
het Schiphol overleg. Het bestuur
van wijkoverleg Stommeer nodigt
de wijkbewoners en andere belangstellenden van harte uit. Het bestuur
waardeert uw komst en stelt naast
een kopje koffie, thee en een koekje
ook 1 drankje aan na afloop van de
bijeenkomst.
Let op: het wijkoverleg vindt plaats
op dinsdag 26 september in het Parochiehuis aan Gerberastraat 6 en
begint om 20.00 uur. De zaal is open
vanaf 19. 45 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid. Wilt u een vraag
of wilt u onderwerp onder de aandacht brengen? Dat kan door een email te zenden naar: wrstommeer@
gmail.com. De wijkraad is te vinden
via www.wijkoverlegaalsmeer.nl en
op Facebook en Twitter.

Foto: Marco Carels

Auto te water op Uiterweg
Aalsmeer - Op de Uiterweg is
maandagmiddag 18 september
rond kwart over drie een auto te water geraakt en op zijn kant beland.
De melding was dat de bestuurder
mogelijk nog in het voertuig zat. De
hulpdiensten rukten massaal uit. De
politie en de ambulancedienst waren snel aanwezig, de brandweer
van Aalsmeer arriveerde samen met
collega’s uit Uithoorn en duikers uit
Amstelveen.
De auto bleek op zijn kant boven
een sloot te hangen. Het slachtoffer
kon met behulp van de hulpdiensten zelfstandig uit het voertuig komen. De brandweer heeft hierna de
auto gestabiliseerd om te voorkomen dat deze op z’n dak zou rollen.
Het slachtoffer, een 86-jarige inwoner, is nagekeken door de medewerkers van de ambulance en voor

onderzoek overgebracht naar het
ziekenhuis.
Diverse handen waren nodig om de
auto uit de modderige sloot te halen en weer op de weg te zetten. De
bergingswerkzaamheden hebben
een behoorlijke tijd in beslag genomen. Er ontstonden op de Uiterweg
aan beide kanten van het ongeval
lange files. Volgens omstanders had
dit niet hoeven gebeuren. Er was
gelegenheid geweest om verkeer
te laten passeren tijdens het wachten op de kraanwagen. Belangrijk is
natuurlijk wel dat alle hulpverleners
veilig hun werk kunnen doen.
De auto is de sloot ingetikt door een
32-jarige bestuurder uit Sassenheim die in zijn bestelwagen achter
de wagen reed en te laat opmerkte
dat er geremd werd. Er is ter plaatse
een onderzoek gehouden.

Historische Tuin present
op najaarsmarkt Hortus

Daantje Lurks, Anita Klomp en Cock Bareuh. Foto: Bob Bakker

Anita en Cock van ‘De Jukebox’

Verwendag voor ouderen
een heel groot succes

DJ YEZPR in ‘Zimmer Frei’
Het tech-house & techno programma
van Radio Aalsmeer ontvangt zaterdag Yespr in de studio. Deze 20-jarige
artiest timmert hard aan de weg om
het zowel als DJ als producer te gaan
maken in de dancewereld. Hij heeft al
muziek uitgebracht op Hexagon Recordings, het label van de wereldberoemde Haarlemse DJ Don Diablo.

Aalsmeer - Donderdagmiddag 14
september hebben Anita Klomp en
Cock Bareuh van ‘De Jukebox’, een
programma voor ouderen bij Radio
Aalsmeer, een verwendag voor ouderen georganiseerd. “Dat het zo
een succes zou worden, hadden we
nooit kunnen dromen”, aldus Anita
en Cock.

Anja in ‘Door de Mangel’
Maandag 18 september zou de
Aalsmeerse Anja van der Terp de gast
zijn in de wekelijkse talkshow ‘Door
de Mangel’. De 182ste gast was uitgenodigd door haar zoon Erwin en hij
wilde graag dat zijn moeder iets meer
over de persoonlijkheidsstoornis borderline zou vertellen. Helaas was Anja door omstandigheden niet op tijd
in de studio, waardoor op het laatste
moment een herhaling is uitgezonden
met begrafenisondernemer Jacco van
der Laarse. Komende maandag zal
Anja alsnog plaatsnemen achter de
microfoon vanaf 19.00 uur in ‘Door de
Mangel’. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer ook
op Twitter en Facebook.

“We gaan elke woensdag bij de
zorghuizen langs om verzoekjes op
te halen en dan krijg je echt een
band met de mensen. We drinken
koffie en praten met de mensen, ze
zitten gewoon op je te wachten! Je
merkt ook dat, ondanks dat de zorghuizen zelf hun best doen, de ouderen door de bezuinigingen toch
niet krijgen wat ze verdienen. Dus
kwam het spontaan in ons op om
een verwendag te organiseren. Het
programma zou zijn van 13.30 tot
14.30 uur een rondvaart, maar door
het slechte weer kon dit uitje helaas
niet doorgaan, maar dat mocht echt
de pret niet drukken, want we hadden met alles rekening gehouden.”
Anita en Cock kregen bij de organisatie van de verwendag hulp van
diverse sponsors. Er waren allerlei
hapjes en drankjes en ze konden

de ouderen zelfs trakteren op bonbons en gebak. Fotograaf Bob Bakker uit Teuge kwam om de mensen
mooi op de kiek te zetten en als klap
op de vuurpijl kwam Daantje Lurks
uit het televisieprogramma ‘Bloed,
zweet en tranen’ belangeloos optreden. Ze nam haar geluidsman mee,
die eveneens meewerkte met gesloten beurs.
De feestmiddag begon om 14.00
uur. De inwoners van de Rozenholm
werden ontvangen in hun eigen zaal
met een advocaatje met slagroom
en een heerlijke slagroomtruffel. Om
15.00 uur trad Daantje Lurks op, tot
16.30 uur, en wat maakte dat emoties los bij de mensen! “Je zag mensen huilen bij liedjes als ‘De vlieger’, maar ook zoveel plezier beleven bij nummers, zoals ‘Mijn wiegie was een stijfselkissie’. Er werd
mee gezongen, mensen in een rolstoel stonden zelfs op en dansten
voorzichtig met het lieve verzorgende personeel. Zelfs een polonaise
mocht niet ontbreken en dat alles
onder genot van een drankje en een
hapje. Als afsluiting, om de gemiste rondvaart goed te maken, gingen
de bewoners met een cadeautje als
aandenken weer naar hun kamers

Aalsmeer - De Hortus Amsterdam
organiseert op 23 en 24 september
wederom haar traditionele Najaarsmarkt in de tuin. Tussen de eeuwenoude collectie staan vele kraampjes met heerlijke producten van de
oogst, zoals fruit en jam om te proeven en te kopen. Er zijn bijzondere bollen, zaden en planten te koop
en er is een uitgebreide informatiemarkt met kramen van diverse plantenverenigingen. Kortom, een gezellig weekend voor jong en oud. In de
mooiste tuin van Amsterdam staan
het gehele weekend diverse marktkramen. Deze markt is in de afgelopen jaren ontzettend gegroeid. Zo
kunt u zaden, bollen en planten kopen van plantenkwekers De Bolderik of P.C. Nijssen en er staan in-

om te gaan eten”, vertellen Anita en
Cock enthousiast.
“Het was echt een fantastische
middag en we hebben gelijk besloten om elk jaar een verwendag voor
ouderen te gaan organiseren, maar
dan wat groter, zodat we meer ouderen blij kunnen maken. Zo geweldig om die gelukkige snoetjes te
mogen zien”, besluiten Anita Klomp
en Cock Bareuh.

formatiekramen van vele bevriende plantenverenigingen. Werkgroep
Succulenta, de Oranjerie Kuipplantenvereniging en de Pelargoniumvereniging staan u graag te woord
met bijzonderheden over deze plantengroepen.
Uiteraard valt er ook veel te genieten van wat het land ons brengt. Op
de markt kunt u proeven van Amsterdamse honing van Stadsimkerij Soet Heem. Portabella heeft vele soorten paddenstoelen en zwammen en er is fruit van de oogst van
Historische Tuin Aalsmeer. Nieuw
dit jaar is onder andere de stand
van Groenlab, de plek voor de leukste tips over groen in huis. Kijk
voor meer informatie op de website www.dehortus.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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tra uitgaven. “Je kent je eigen product wel, maar niet alle zaken er om
heen en dat leert ZAAI je.” Marianne de Vries geeft onder andere holistische massage. “Coach Anja de
Die houd je een spiegel voor. Wat
wil je met je bedrijf en hoe ga je dat
vorm geven? Zo krijg je een beter
inzicht krijgt op het totaalplaatje.”
Gevestigde ondernemers
Veel belangstelling was er ook voor
de gesprekken met de gevestigde
ondernemers. Want hoe zit het met
verzekering en administratie en hoe
hebben zij hun bedrijf opgebouwd?
“Er werden goede vragen gesteld,
het zijn allemaal mensen die gemotiveerd zijn.” Wethouder Marvin
Polak werd steeds enthousiaster
van wat hij op deze avond allemaal
hoorde. “Wat had ik het fijn gevonden wanneer er in mijn tijd al ZAAI
had bestaan.”

Foto: www.kicksfotos.nl

Enthousiast begin van ZAAI
Aalsmeer - Donderdag 14 september stond er in één van de zaalruimtes van The Beach een blije wethouder Ad Verburg (economie in zijn
portefeuille) achter de microfoon.
De eerste bijeenkomst bedoeld voor
startende ondernemers en georganiseerd door ZAAI trok behoorlijk wat belangstelling. Ook het komend seizoen trekt de Gemeente
- ondersteund door de Rabobank
Regio Schiphol en Ondernemend
Aalsmeer - weer geld uit voor het
ZAAI coach project dat vanaf oktober tot volgende jaar eind maart
startende ondernemers een heel
eind op weg helpt met hun nieuwe
onderneming door het geven masterclasses, contact met succesvolle Aalsmeerse ondernemers en een
bezoek aan hun bedrijf, mentorcoach sessies en onderlinge intervisie avonden. Er hebben zich een
groot aantal startende ondernemers aangemeld en zij konden deze avond kennis maken met hun
coach Anja de Die en projectorganisator Kirsten Verhoef en Accountmanager Bedrijven van de Gemeente Aalsmeer Wendy Masselink. “Zij
neemt mij heel wat werk uit handen”, bekende wethouder Verburg.
Omdat dit jaar de Gemeente Uithoorn een aantal startende ondernemers de kans geeft het coach traject te volgen was ook de wethou-

der Marvin Polak samen met Natasja Roordink aanwezig.
Na een enthousiasmerend welkom
van de wethouder was het woord
aan Haydée Op ‘t Veld. Zij nam vier
jaar geleden voor haar gemeente
Amstelveen het initiatief en inmiddels is het ZAAI concept een project geworden dat ook door andere gemeentes is overgenomen. Na
Amstelveen volgden Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Diemen. Deze regio laat duidelijk zien
dat Nederland het land van de ondernemers is.
De avond zat goed in elkaar, want
voor de nieuwelingen was het zinvol om te kunnen praten met de oud
Zaailingen, hoe was hun ervaring en
wat hadden zij opgestoken van het
project?
Professionele feedback
Anja de Die interviewde een aantal van hen en wat goed naar voren kwam was hoe de professionele feedback had gewerkt. Danielle
Jonker van Soep Aalsmeer “Ik had
een geniaal plan, maar wist niet hoe
ik dat aan de man moest brengen.”
Nu maakt zij geen tien liter soep
meer per dag, maar het twintigvoudige. “Dit was mij zonder ZAAI
nooit gelukt. Ik heb geleerd hoe ik
mij moet profileren naar buiten toe.”
Danielle heeft nu een professione-

Huidspecialist Brenda is
verhuisd naar Hornmeer
Aalsmeer - In 2008 is, de van
oorsprong Amsterdamse, Brenda Paap met haar schoonheidssalon deze kant op gekomen, eerst in
Aalsmeerderbrug, vervolgens verhuisde zij naar de Hadleystraat en
sinds vorige maand heeft zij zich
gevestigd onder een nieuwe naam
‘Huidspecialist Brenda’ in de Meervalstraat in de Hornmeer. Zij houdt
praktijk in haar professioneel omgebouwde garage, voorzien van
wacht- en toiletruimte, alle benodigde apparatuur, waaronder het
vapazone stoomapparaat, een calminglight (blauw licht dat zuurstof
toevoegt aan de huid) en fijne merken als Dr. R.A. Eckstein en BDR
(waarover straks meer).
Een droom
“Het is al vanaf schooltijd een
droom van mij geweest om een eigen schoonheidssalon te hebben en
ik ben naast verschillende banen altijd blijven leren voor dit vak in de
meest uiteenlopende specialismen;
traditionele
gezichtsbehandelingen, massage’s, acnébehandelingen (denk aan de puberhuid), voetverzorging, wenkbrauwen modelleren, harsen. Ook wimperextensions
en nagelgellak; disciplines waar ik
momenteel niets mee doe. Maar de
meeste cursussen zijn interessant
en ik ben leergierig. Toen mijn zoon
Tomas naar de basisschool ging in
2014 ben ik me vooral verder gaan
ontwikkelen in huidverbetering. Een
simpel woord, maar je kunt daar zoveel mee. Niet alleen het aanpakken
van rimpels, maar juist alle vormen
van huidproblemen zoals acné, een
pokdalige huid en littekens. Ik doe

dat met de BDR methode.”
BDR = Beauty Defect Repair
Dat benodigt enige verklaring: BDR
is een methode die het mogelijk
maakt om huidstructuur en –conditie echt te veranderen en huidveroudering onder controle te houden.
Het concept is bedoeld voor iedere huid en ieder huidprobleem en
is specialistisch in derma-georiënteerde huidverzorging. “Voordat je
ook maar denkt aan de fillers of botox, kun je deze behandeling overwegen. Maar ook littekenweefsel na
een ingreep door een plastisch chirurg kan ik behandelen met BDR,
zelfs na jaren. Ik sta soms verbaasd
van de resultaten en heb al positieve ervaringen bij een ooglidcorrectie
en een wenkbrauwlift. Ook is het zo
dat een reeds met BDR behandelde
huid, met onder andere fruitzuur en
microperforatie, gezonder een dergelijke ingreep ingaat.” Er is zoveel
mogelijk.
Een geweldige techniek waar Huidspecialist Brenda als enige salon
in Aalsmeer het partnerschap van
heeft. In de salon zijn de producten op voorraad, maar er is ook een
BDR webwinkel. Kijk op www.huidspecialistbrenda.nl voor meer informatie en prijzen. De werktijden van
Brenda zijn binnen schooltijden en
’s avonds in overleg. Telefoonnummer 06-46287838. Er volgt nog een
feestelijke opening van de Salon in
de Meervalstraat 45. Houd hiervoor
de advertenties in deze krant in de
gaten en/of de Facebookpagina van
Huidspecialist Brenda.
Door Miranda Gommans

le keuken, maakt iedere week twee
nieuwe biologische vegetarische
soepen. Een deel van de opbrengst
gaat naar de Voedselbank en de ingrediënten komen voor een deel van
Oostoogst. Ook Arjan Verburg met
zijn bedrijf Budget Broodjes vertelde
over zijn succes scenario dat lijkt op
dat van Daniëlle. Inmiddels heeft hij
zoveel personeel die de 800 broodjes verwerken om bedrijven in de
omgeving een heerlijke en betaalbare lunch te bezorgen. Met zijn kreet:
‘Mensen het is gratis’, wist Marcel
Pannekoek de lachers op zijn hand
te krijgen. Want het is ook bijzonder
dat de Gemeente veel wil investeren
in startende ondernemers. “Ik was
in eerste instantie behoorlijk kritisch
voor ik aan het coach traject begon.
Wat kon hij verwachten hoeveel tijd
kostte het hem?” Maar het pakte zo
goed uit. Met zijn facilitaire inkoopbedrijf heeft hij inmiddels heel wat
bedrijven en particulieren veel kunnen laten besparen op gas en elek-

Aanmelden kan nog tot 1 oktober
daarna volgt de uitnodiging voor
de pitch/speeddates waar de toekomstige Zaailingen hun plan en
doel kenbaar aan een panel waaraan onder andere Anja de Die, Hugo van Luling en Kirsten Verhoef
deelnemen.
Hoeveel tijd kost ZAAI?
Wie zich committeert aan ZAAI
is verplicht aanwezig te zijn bij de
coach sessies. De twee gehouden groepssessies kosten 3 uur. De
twee individuele bijeenkomsten 1
uur. Deze worden overdag gehouden. De twee masterclasses zijn in
de avond en duren 3 uur. Gedurende het zes maanden durende coach
project zijn er drie intervisie avonden van drie uur. Ook wordt er naar
aanleiding van de coachsessie gevraagd een rapport te schrijven.
“Maar dit alles staat niet in verhouding voor wat je er allemaal voor terug krijgt”, verzekert één van de
deelnemers. Voor meer informatie:
Projectorganistor Kirsten Verhoef
(Sylt Support) tel. 0297-366182 of
per mail: info@zaaiaalsmeer.nl. Natuurlijk ook via de website: www.
zaaiaalsmeer.nl
Janna van Zon

Goede opkomst bij eerste
Businessclub FC Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
vond de Kick Off plaats van de Businessclub FC Aalsmeer. Tijdens de
netwerkbijeenkomst die in samenwerking met Borrel Aalsmeer werd
georganiseerd, was er naast een informele borrel ook een programma
samengesteld.
Circa 70 relaties van FC Aalsmeer en
Borrel Aalsmeer werden toegesproken door organisator Ingrid Claasen, die de netwerkborrel opende en
daarna het woord gaf aan de voorzitter van de voetbalvereniging, Eef
Niezing. Daarna vertelde wethouder Robbert-Jan van Duijn over het
belang van sporten, de jeugd en de
ondernemende geest in Aalsmeer.
Cor Geleijn gaf een presentatie over
de doelstelling van de club en Jan
Koster over de insteek met betrekking tot het oprichten van de Businessclub. Trainer van de zaterdag 1
Selectie Cor van Garderen gaf een
presentatie over de sportieve doel-

stelling. Kortom FC Aalsmeer is een
voetbalclub met een visie, missie en
strategie. Bianca Zekveld vertelde
de aanwezigen over de Grote Club
Actie en Arno Maarse overhandigde de nieuwe Presentatiegids ‘De
Aftrap’ aan de aanvoerders van Dames 1, Zaterdag 1 en Zondag 1. Er
werden zoals de relaties van Borrel Aalsmeer gewend waren weer
een aantal prijzen verloot. DB Video
heeft een sfeerimpressie gemaakt
van de avond en deze staat online
op de website. Gezien de enthousiaste reacties van de netwerkers over
de sfeer, opkomst, insteek en sfeervolle locatie kan teruggekeken worden op een geslaagde netwerkborrel. Donderdag 9 november staat de
volgende editie gepland. Inloop vanaf 17.00 uur in de voetbalkantine van
FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan.
Voor meer informatie: www.businessclubfcaalsmeer.nl en www.borrelaalsmeer.nl.

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
Schoenenverkoop
Op dinsdag 26 september is er
van10.00-11.30 uur een
schoenenverkoop van
Henrita Footwear in Zorgcentrum
Aelsmeer.
Klassiek concert
van Stichting Muziek in Huis
Het klassieke concert op woensdag 27 september is om 15.00 uur
in de grote zaal van Zorgcentrum
Aelsmeer. Duo Ambiquity; Anna
Britala - viool en Aris Georgakopoulos - piano. Ze spelen werken
van onder andere Haydn, Brahms
en Tsjaikovski. Entree gratis.
Gespreksgroep voor kinderen
van een ouder met dementie
Dinsdagavond, 26 september
van 19.30-21.00 uur. Voor
meer informatie en/of aanmelding (is wenselijk) kunt u contact
opnemen met Ellen Millenaar
(06-22468574), coördinator
Ontmoetingsgroep Aalsmeer
of Hanneke ten Brinke( 020335353), mantelzorgconsulent bij
Mantelzorg&Meer. Deelname is
gratis, consumptie is voor eigen
rekening. Gebouw Irene,
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer

Op woensdag 27 september
willen wij in het Wijkpunt voor
Elkaer weer een heerlijke maaltijd
voor u bereiden. Deze dag staat er
op het menu: Heldere
ossenstaartsoep met een scheutje
madeira en stokbrood en kruidenboter, Wiener schnitzel met
remoulade saus. Als groente
serveren we romano bonen met
rozijnen en een tomaten salade.
Daarbij rösti aardappelen. Als toetje chipolatapudding met naar
keus slagroom. De kosten voor
deze maaltijd bedragen 11 euro.
Thema-avond Bourgondisch
Op vrijdag 22 september staat
er een heerlijk bourgondisch
menu voor u klaar! Zo krijgt u
o.a een amuse van verschillende
pate’s, brioche brood, bourgondische boeuf bourguignon, haricots
verts met pecanoten, duschesse
aardappelen uit de oven en peer
met ijs en warme chocoladesaus.
De kosten voor deze heerlijke
avond zijn €17,50. Voor meer
informatie of reserveren kunt
u bellen met onze gastheer of
gastvrouwen op nummer 0297820979. U bent op beide dagen
hartelijk welkom vanaf 17.30 uur.

RegioBank: Altijd geholpen
door iemand die u kent
Kudelstaart - Steeds meer banken verdwijnen. Maar mensen willen nog steeds graag spontaan een
bank bij hun in de buurt binnenlopen. Liefst zonder afspraak. Loop
daarom eens binnen bij de RegioBank in Kudelstaart. Voor een korte
vraag, een persoonlijk advies of hulp
bij uw bankzaken. De medewerkers
nemen alle tijd voor u. U kunt bij hen
terecht voor al uw bankzaken: betalen, sparen en hypotheken.
Klantgericht
Wist u dat de RegioBank opnieuw is
uitgeroepen tot meest klantgerichte
en meest klantvriendelijke bank? Dit
komt omdat u voor al uw geldzaken
terecht kunt bij een adviseur bij u in
de buurt. Voor een vraag over uw financiën of voor een goed advies, bij
de RegioBank nemen ze de tijd voor u.

Stap nu over
Als zelfstandig adviseur van de RegioBank helpt Raadschelders met
de Overstapservice, zodat u gemakkelijk kunt overstappen.
De medewerkers weten precies
wat er moet gebeuren en helpen u
hier ook bij. Samen is een betaalrekening bij RegioBank zo geregeld. En u krijgt nu 50 euro spaargeld* cadeau bij het afsluiten van
een spaarrekening bij de RegioBank. Kom snel langs bij het kantoor in de Einsteinstraat 115 in Kudelstaart of bel voor een afspraak
0297-320003. Voor vragen kan ook
een mail gestuurd worden naar
info@raadschelders-verzekeringen.
nl.
* Bekijk de actievoorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden

Foto: Mariëlle Wegman

Gezellig feestweekend in
jarig café ‘Op de Hoek’

Muzikale avond in Uitvaartcentrum

Uitvaarzorg De Meer:
‘De magie van muziek’
Regio - Hoort u ook weleens een
lied waarvan u denkt: “Dit lied zou
wel tijdens mijn uitvaart mogen klinken?” Veel mensen weten in gedachten al welke muziek zij op hun
uitvaart ten gehore gebracht willen
hebben. Uitvaartzorg De Meer organiseert in samenwerking met musicus Hans van Noord en met medewerking van Muziekspeciaalzaak S.
de Wit & Zn en Uitvaartcentrum &
Crematorium Haarlemmermeer een
muzikale avond in Uitvaartcentrum
& Crematorium Haarlemmermeer
met als thema ‘De magie van muziek’. Tevens is er gelegenheid om
het Uitvaartcentrum & Crematorium

te bekijken. Veel mensen luisteren
graag naar muziek van grote componisten zoals Bach en Mozart. Anderen zijn groot fan van John Lennon of Leonard Cohen. Weer anderen houden van filmmuziek of
van geestelijke liederen. Maar wat
schuilt er achter de noten van deze
muziek. Wat raakt u?
Hans van Noord vertelt hierover op
zijn eigen enthousiaste en interessante manier en demonstreert diverse (live) muziekfragmenten.
Tijdens deze avond wordt u meegenomen in die magische wereld van
muziek. Van Noord zal tevens diverse voorbeelden laten horen die

Kudelstaart - “Wat een geweldig
weekend.” Eigenaar Beatle Raadschelders en alle medewerkers van
‘Op de Hoek’ kijken heel tevreden
terug op het feestweekend rond het
1-jarig bestaan van het café aan de
Kudelstaartseweg. Vrijdag 15 september werden er de hele dag op
verzoek plaatjes gedraaid en met
name in de avond kwamen velen een drankje doen en lieten zich
trakteren op hun favoriete liedje(s).
Zaterdagavond 16 september kwam
dj Kees Markman de feestvreugde verhogen met een foute karaoke show. Het was supervol in de horecazaak en de microfoon om ‘lekker mee te zingen’ is door velen ter
hand genomen. De optredens varieerden van bewondering voor de
mensen kunnen beïnvloeden of inspireren.
Belangstellenden zijn op woensdag
18 oktober om 19.00 uur van harte
welkom in Uitvaartcentrum & Crematorium Haarlemmermeer aan de
Hoofdweg 1100 in Nieuw-Vennep.
Er is volop gratis parkeergelegenheid en de toegang is tevens gratis!
Wel is opgave van uw aanwezigheid
wenselijk via: info@uitvaartzorgdemeer.nl Mocht u niet kunnen mailen dan kunt u zich ook via telefoonnummer 06-57627540 opgeven.

zangkunsten tot slechte acts, waar
natuurlijk wel hard om gelachen
kon worden. Ook Beatle waagde
zich aan de karaoke. Samen met
zijn zoon en dochter had hij op het
‘podium’ plaatsgenomen en het publiek zong gezellig mee. Na alle
gekkigheid op vrijdag en zaterdag
een serieuze, maar lekkere, afsluiting van het feestweekend op zondag 17 september. ‘Op de Hoek’
trakteerde op een brunch en vele
gasten namen aan de tafels plaats.
Het team van ‘Op de Hoek’ laat weten een heel gezellig weekend ter
ere van het 1-jarig bestaan te hebben gehad. “Iedereen bedankt voor
de gezelligheid. We gaan vol goed
moed het tweede jaar in!”
Foto: www.kicksfotos.nl
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CDA op bedrijfsbezoek bij OZ

Planten branche ‘niet
sexy’ genoeg...
Aalsmeer - ‘Passion for Plants’ is
de slogan van OZ Planten. En dat
is niet meer dan terecht. Tijdens het
bezoek van de fractie van het CDA
Aalsmeer/Kudelstaart aan OZ Planten werd overduidelijk dat iedereen
binnen OZ Planten met een enorme
passie voor hun product werkt. OZ
Planten is onderdeel van Dutch Flower Group (DFG) en gevestigd op
het bedrijventerrein FloraHolland
Zuid aan de Magnolia. Maandelijks gaat de fractie van het CDA op
bezoek bij een bedrijf, vereniging,
stichting of instelling in Aalsmeer of
Kudelstaart. Dit keer werd de fractie van het CDA ontvangen door
OZ Planten. Een van de top 10 exporteurs van planten met een omzet van bijna 70 miljoen per jaar. Volgens algemeen directeur Henk-Willem Spaargaren is de groei gemiddeld 10% per jaar en daarmee groeit
OZ Planten sneller dan het gemiddelde in de markt. Tijdens een rondleiding door het pand van OZ Planten viel vooral op, dat men zeer inventief met de ruimte omgaat. De
logistiek manager van OZ Planten,
Rogier Brouns, benadrukte ook, dat
het vaak een uitdaging is om alle producten weer op tijd en netjes de deur uit te krijgen. OZ Planten werkt dagelijks met ongeveer
100 medewerkers om haar klanten
op tijd en van de juiste planten en
arrangementen te voorzien. Tijdens
een presentatie over OZ Planten gaf
Henk Willem Spaargaren aan dat
het moeilijk is om voldoende geschikt personeel te krijgen. “Vaak
vindt men de branche ‘niet sexy’ genoeg”, aldus Spaargaren. “Vreemd.
Want men zou zeggen, dat het werken met planten juist enorm afwisselend en uitdagend is. Het is een
product welke wij allemaal in ons
huis hebben staan en waar enorm
veel variëteiten in zijn te verkrijgen.”
Enorme getallen
Tijdens de presentatie van Marco

van Zijverden, CEO van Dutch Flower Group (DFG), begon het de leden van de fractie van het CDA lichtelijk te duizelen door de enorme
getallen. Dutch Flower Group, wereldwijd marktleider in de handel
van verse snijbloemen, boeketten en
planten, is dit jaar op weg naar een
omzet van 1,5 miljard. Dit doen zij
met ruim 2.300 vaste medewerkers
en daarnaast worden 1.200 tot 1.600
uitzendkrachten ingehuurd. DFG
bestaat uit dertig bedrijven, waaronder ook OZ Planten. Marco van Zijverden benadrukte, evenals HenkWillem Spaargaren, dat het lastig
blijft om voldoende goed personeel
te krijgen. Dit heeft volgens hem
onder andere te maken met het feit,
dat de infrastructuur nog te wensen
overlaat en dat voor deze medewerkers onvoldoende betaalbare woonruimte is te vinden in de gemeente
Aalsmeer en directe omgeving. Problemen die door de Aalsmeerse politiek worden onderkend.
Duurzaamheid
Tenslotte gaf Marco van Zijverden
aan dat DFG hoog inzet op duurzaamheid. Men is bijvoorbeeld bezig met initiatieven om alle bedrijven van de DFG binnen twee jaar
te voorzien van LED verlichting. Bij
het werken met verse bloemen en
planten is het woord ‘duurzaamheid’
een dagelijks issue. Tevens is DFG
betrokken bij zeer veel projecten.
Vooral de in 1999 opgerichte ‘Dutch
Flower Foundation’, gaat alle medewerkers van DFG zeer aan het hart.
Deze foundation ondersteunt jaarlijks wisselende projecten. Zowel
in Nederland als in het buitenland.
Voor het CDA was het bezoek aan
OZ Planten inspirerend. Zowel OZ
Planten als het overkoepelende bedrijf Dutch Flower Group, zijn bedrijven waar de gemeente enorm trots
op mag zijn. De passie en trots voor
het ondernemen spat binnen deze
bedrijven van alles af.

Burgemeester Jeroen Nobel gaat bloemen uitreiken aan dr. Sjaak Burgers (midden).

Longarts uit Kudelstaart geridderd voor grote inzet

Koninklijke onderscheiding
voor dr. Sjaak Burgers
Aalsmeer - Op zaterdag 16 september ontving Dr. Sjaak Burgers
uit Kudelstaart, longarts bij het Nederlands Kanker Instituut/Anthony
van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI/

AVL), uit handen van burgemeester
Jeroen Nobel een hoge Koninklijke
onderscheiding voor zijn grote inzet voor mensen die ziek zijn geworden door asbest. Dat gebeurde tij-

Nieuw initiatief

Podium voor regionale
bands: 100% Live

Kennis maken met lokale ambachten

Open weekend Amb8route

Maximale keuze, maximaal voordeel

Salon de Promotion bij
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Maximale keuze en
maximaal voordeel: dat moet wel
Salon de Promotion zijn bij Renault
Nieuwendijk. Tot en met zondag 24
september profiteer je tot van een
aantrekkelijke Beslisbonus tot wel
4.000 euro op veel nieuwe Renault
modellen.
En ja: Ook op zondag 24 september
zijn de vestigingen in Aalsmeer en
Hillegom geopend.
“Tijdens de Salon de Promotion
hebben we veel interessante aanbiedingen op alle nieuwe personenauto’s van Renault. Dit is hét moment om toe te slaan. De beslisbonus tot 4.000 euro wordt aangekondigd via een grootschalige media-

campagne en we verwachten veel
interesse. Ook financier je tijdelijk
je nieuwe auto extra voordelig tegen een tarief van 1,9%. De nieuwe
modellen van Renault zijn erg gewild. De Clio is de best verkochte
auto van Nederland. De Captur de
nummer drie. Mede dankzij dit succes is Renault het tweede grootste
merk van Nederland en het grootste in de particuliere markt. En dan
zijn we ook nog marktleider in het
Estate-segment. Maar deze aanbieding duurt niet voor eeuwig. Op is
op, dus profiteer nu. Wie alvast wil
weten hoeveel voordeel we bieden,
kan het voordeel berekenen op onze website”, zegt Kees Nieuwendijk.

Stoofschotels bij Kempershoek
Aalsmeer - Bij Brasserie-Bar Kempershoek is de herfst reeds ingetreden en dit is te proeven in de gerechten; klassieke stoofschotels en paddenstoelgerechten. Maar ook geurige en stevige herfstsoepen en Provençaalse groenteschotels. Volg de
actie’s en gerecht van de week op de
Facebook pagina van Kempershoek.
De komende twee weken, vanaf vrijdag 22 september, wordt bij elk gerecht een mooi, bijpassend glas wijn
voor de prijs van de huiswijn geserveerd. Brasserie Bar Kempershoek,
Herenweg 100a, Aalsmeer-Leimuiden, telefoon 0297-745554.

dens de viering van het 20 jarig jubileum van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN).
Als longarts bij NLI/AVL en eerder bij het Erasmus Medisch Cen-

trum heeft Dr. Sjaak Burgers baanbrekend werk verricht op zoek naar
nieuwe behandelingen en medicijnen voor mensen met asbestkanker. Daarvoor reisde hij de hele wereld over en deed hij zelf ook veel
onderzoek. Hij is een van de artsen
die een nieuwe behandelwijze heeft
ontwikkeld die de levensverwachting van asbest patiënten aanzienlijk heeft verbeterd. Burgers heeft
een indrukkende lijst van publicaties op zijn naam staan.
Daarnaast is Sjaak Burgers een arts
die zich hard maakt voor het welzijn en de specifieke problematiek
van zijn patiënten. Hij leidde tal van
longartsen op, zodat mensen met
asbestkanker dichtbij huis behandeld kunnen worden. Verder is hij
voorzitter van de werkgroep mesotheliomen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculuse. Deze werkgroep heeft bijgedragen aan een
goede diagnose en registratie van
asbest patiënten. Dat is van belang
om in aanmerking te komen voor
een uitkering van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).
Burgers is medeoprichter van de
Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) en zat jarenlang in
het bestuur. Hij zorgde er onder
meer voor dat vrijwilligers van de
AVN een plek op de poli kregen om
patiënten te ondersteunen.
Verder geeft hij regelmatig lezingen
voor de AVN. Sjaak Burgers wordt
alom geprezen als een kundige, bevlogen en betrokken arts die altijd
de beste zorg voor zijn patiënten
wil. Dr. Sjaak Burgers is terecht benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.

Kudelstaart - Prachtige nazomerdagen; tijd voor een mooie fietsof wandeltocht. En dan ook nog
met de mogelijkheid een bezoek te
brengen aan lokale ambachtslieden!
Zaterdag 23 en zondag 24 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, etc.
Van 10.00 tot 16.00 uur kunnen beide dagen de verschillende werkplaatsen en ateliers bezocht 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. Je kan natuurlijk
ook een deel van de route bezoeken.
Beestenboel
Het thema van deze Amb8route is
‘beestenboel’! Speciaal voor kinderen is er een beestenboel knipkaart
met op alle lokaties een bijzondere
activiteit; teken of schilder je lievelingsfantasiedier, maak dierenzeepjes, leer meer over de boerderij dieren en welke insecten leven er eigenlijk op bloemen? Waarom heeft
een snoek scherpe tanden en hoe
maak je een reuzen konijn van klei?
Elke ambachtelijke plek heeft zo een
bijzondere extra activiteit die kinderen met behulp van hun knipkaart
kunnen volgen. De knipkaart kost
50 cent voor de hele route en is op
alle lokaties te koop, ook bij de horeca plekken. Voor een aantal beestenboel activiteiten wordt op locatie

een kleine bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor het zeepjes maken.
De route kan bij alle ambachtslieden gestart worden en voert langs
acht ambachtelijk plekken en een
aantal horeca plekken.
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, natuurlijk zeepatelier Uzepia
en theetuin [H]eerlijk!
Prachtige fietsroute
Er is een prachtige fietsroute uitgezet langs alle ambachtslieden van
ongeveer 15 kilometer. De routekaart is te koop bij alle deelnemende locaties, restaurant Oevers en
het nieuwe café Op de Hoek, beide
aan de Kudelstaartseweg voor 3,50
euro. Beide lokaties zijn vanaf 10.00
uur geopend. De routekaart bevat
behalve de plattegrond en de contact gegevens van de deelnemers
informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! De routekaart is geldig voor 2 personen en
kinderen fietsen gratis mee!
Lokale ambachtslieden
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 werkplekken twee dagen open stellen!
Kijk ook op de website www.amb8route.nl of facebook.

Uithoorn- Er is een nieuw initiatief
in de gemeente: 100% Live Uithoorn
& De Kwakel. Dit concept is bedacht
om twee redenen. Aan de ene kant
het bieden van een podium aan regionale bands, zangers en zangeressen en aan de andere kant om
een uitgaansmogelijkheid te bieden aan iedereen die van live muziek, dansen en gezelligheid houdt.
Het evenement in Uithoorn gaat minimaal twee keer per jaar plaatsvinden in Partycentrum Colijn in Uithoorn.
100% Live biedt kwalitatief hoogstaande bands in het genre soul,
disco, rock, jazz of swing. De aftrap

wordt gegeven op zaterdag 7 oktober door Soulband Fort55 in combinatie met zanger Edo Botterman.
Zowel Fort55 als Edo zijn bekend
in Uithoorn en omgeving en beiden staan garant voor een geweldige avond!
Het eerste optreden van de band
begint om 21.00 uur en rond 01.00
uur is de laatste muzikale presentatie. De kaartverkoop is inmiddels
gestart. De entree is 7,50 euro bij de
voorverkoopadressen: Partycentrum
Colijn, CSU/Digitotaal en Van Hilten. Aan de deur kosten de kaarten
10 euro per stuk. Meer informatie:
www.dansenpartycentrumcolijn.nl.

Even tijdloos zijn...
Aalsmeer - Een lief en mooi verhaal
ontving de redactie van Wanda Verbeek. Het is een ontroerend verslag
van haar belevenis als vrijwilliger. Een
traantje wegpinken na het lezen ervan mag best hoor!
Ik fiets met de rolstoelfiets door
de wind, in de rolstoel fiets zit mijn
held, een 88 jarige grappige vrouw.
Vijf dagen per week gaat ze naar de
dag opvang, want ja je moet toch
wat. Ze noemt zichzelf een oude
taart, zegt dat onkruid toch niet vergaat met hele zachte stem. Iedere
keer als ik denk dat ze iets zegt rem
ik, en loop voor de rolstoel om te horen wat ze zegt. Zo ben ik vanmorgen denk ik zeker 10 keer gestopt.
De ene keer een ijzersterke grap,
dan weer een maakt me niet waar
naar toe, as ik maar buiten ben.
Haar onderste oogleden lijken moe
geworden van het tegen de zwaar-

tekracht omhoog hangen en hangen dus onder haar ogen naar beneden. Op haar neus prikt een bril
en haar onderste gebit is spoorloos.
Ik geniet al van de wind om mijn
oren, met op stand 3 tegen de wind
in fietsen maar hoe deze vrouw geniet slaat werkelijk alles.
Ik ben even tijdloos. Ik vergeet mijn
zorgen, de was, mijn agenda, zelfs
al mijn gedachten vergeet ik, ik fiets
alleen maar in de keiharde wind. Bij
het afscheid begint dit vrouwke keihard te huilen, het was te geweldig, het zijn vreugde tranen. Mijn
ogen lopen ook vol, en ik kus haar
op haar wang wat tot nog veel meer
tranen leidt.
Op de terugweg, de regen is inmiddels losgebarsten, regent het ook
op mijn wangen. Even tijdloos te zijn
raakt iets dieps in mij, en ik ben niet
eens de held in dit verhaal, gelukkig maar.

De rolstoelfietsen van het Rode Kruis. Vrijwilligers zijn overigens altijd welkom.

Politiek café over
privacy
Aalsmeer - Op woensdag 27 september houdt VVD Lokaal netwerk
Aalsmeer – Uithoorn een Openbare bijeenkomst/Politiek café in De
Historische Tuin, ingang via Praamplein. VVD Tweede kamerlid uit de
regio, Sven Koopmans, zal aanwezig zijn en hij zal een inleiding houden over het onderwerp privacy. Privacy is een item dat speelt tussen
de overheid en haar burgers. Het is

ook een onderwerp wat speelt tussen burgers onderling. Hierover wil
Sven graag met u van gedachte wisselen. Aansluitend is er gelegenheid
tot een gezellig samenzijn in de bar.
Aanvang Politiek café is 20.15 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Uniek uitwisselingsproject
energie in de Hornmeer
Aalsmeer - Het NLDC datacenter
in Aalsmeer koelt warmte weg terwijl bedrijven in de omgeving warmte gebruiken. Hoe mooi zou het zijn
als hier een duurzame uitwisseling
van warmte en koude kan plaatsvinden? Dit is een uniek project voor
Nederland. En omdat het zo uniek is
heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hier een eenmalige Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van 450.000 euro voor afgegeven. Deze subsidie wordt maar
aan tien duurzame innovaties in Nederland gegeven. Eén daarvan gaat
naar het energieuitwisselingsproject in Aalsmeer. Vorig jaar tekenden NLDC (datacenter), ESA BV
(zwembad en sporthal), JongLeren
en Solidoe (nieuwe te bouwen kindcentrum en kinderopvang Triade)
en de gemeente Aalsmeer een samenwerkingsovereenkomst: ‘Energie-uitwisseling in de wijk Hornmeer te Aalsmeer’. Inmiddels heeft
ook het bedrijf Fertiplant zich hierbij
aangesloten. De eerstvolgende stap
was om de financiële haalbaarheid
goed in kaart te brengen. Met de
toegekende subsidie komt de reali-

satie van het warmte-koude uitwisselingsproject weer een stap dichterbij. De subsidie is gekregen voor
de aanleg van het energie-uitwisselingsnet en aanpassing van de eigen installaties van de deelnemende partijen.
“Prachtig initiatief”
Wethouder duurzaamheid, Jop
Kluis: “Het NLDC datacenter heeft
veel restwarmte. Met deze restwarmte willen we de nieuwe school,
de nieuwe sporthal, het zwembad en het bedrijf Fertiplant in de
Hornmeer gaan verwarmen, zij geven NLDC daar koude voor terug.
Een prachtig initiatief. Ik ben ook
erg verheugd dat de Rijksoverheid
dit ook erkent door hiervoor een
subsidie toe te kennen. Dit is voor
de aangesloten partijen en de gemeente een stimulans om voortvarend verder te gaan met het unieke
project voor Nederland.”
Verder uitwerken
De betrokken partijen gaan nu gezamenlijk het energieplan verder
uitwerken om tot een definitief besluit te komen en, als dit besluit positief is, over te gaan tot realisatie.
De subsidie Demonstratie EnergieInnovatie maakt onderdeel uit van
het totaal aan regelingen van de
Topsector Energie. Deze subsidie is
voor onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties.

Maximaal dertig deelnemers

Gratis cursus Politiek Actief
Aalsmeer - Vanwege de grote belangstelling voor de cursus Politiek
Actief die in juni jl. werd gehouden,
wordt deze cursus in oktober aanstaande opnieuw aangeboden. Doe
mee met de gratis cursus Politiek
Actief!
Vindt u politiek interessant? Vraagt
u zich wel eens af hoe de gemeenteraad beslissingen neemt? Wilt u
iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Wilt
u raadslid worden? Volg dan de
gratis cursus Politiek Actief. Met de
cursus Politiek Actief vergroot u uw
kennis van de lokale politiek.
Er is een aantal interessante gastdocenten uitgenodigd en theorie en
praktische opdrachten worden met
elkaar afgewisseld. Uiteraard krijgen de cursisten ook de gelegen-

Veel takken van bomen geknakt tijdens de storm. Foto: www.kicksfotos.nl.

Harde wind doet takken knakken

Stormschade aan bomen
Aalsmeer - De storm woensdag 13
september heeft behoorlijk huis gehouden. De schade in de gemeente is gelukkig beperkt gebleven. Met
name bomen hadden het zwaar. Her
en der lagen op straat kleine takken, maar ook grote, dikke exemplaren knakten als luciferhoutjes.
De brandweer en de politie hebben een aantal keer hulp verleend,
maar er hebben zich geen zware incidenten voorgedaan. Zowel in Am-

stelveen, alwaar rond tien voor half
twaalf in de ochtend een man ernstig gewond is geraakt nadat op
de Amsterdamseweg een boom op
zijn auto was gevallen. De brandweer heeft de man bevrijd en vervolgens is hij per ambulance naar
het ziekenhuis vervoerd. De politie
doet onderzoek en hoopt getuigen
te vinden. Was u/jij in de buurt, het
ongeval zien gebeuren? Laat het de
politie weten via 0900-8844.

Feestweek en Pramenrace prima verlopen

Even wat recht zetten over
opstootjes en alcohol
Aalsmeer - Er is het een en ander
recht te zetten over het politiebericht vorige week over de opstootjes
tijdens de Feestweek en de Pramenrace. Er zijn wel enkele relletjes geweest in en bij de feesttent waarvan
alcohol veelal de oorzaak was, maar
beide evenementen zijn zonder grote incidenten verlopen. En de enige
aanhouding blijkt een misverstand
te zijn. De betreffende 49-jarige inwoner was wel een beetje boos,
maar niet agressief en de vechthouding is achterwege gebleven. De inwoner had gevaren met de praam
en werd rond tien uur ‘s avonds afgezet op het Praamplein. Op de verkeerde plek van het Praamplein, namelijk op de plek van de feesttent.
Hij is over een hek geklommen om
zijn weg te kunnen vervolgen en
dit werd door de beveiliging niet
op prijs gesteld. Hij is onder bege-

leiding van het terrein geloodst en
stond toen oog in oog met enkele
agenten. Verder is er niets gebeurd.
Een woordje gewisseld en klaar. En
natuurlijk vaart hij volgend jaar gewoon mee met de Pramenrace.
Ook is er verwarring over de man
die rond half zes gevallen was in
een praam en licht gewond was geraakt. Hij kon ter plaatse behandeld
worden en is niet naar het ziekenhuis vervoerd. De gearriveerde ambulance is vertrokken met een andere gewonde. Een bezoeker die in
elkaar zakte nabij de supermarkt na
zijn hoofd gestoten te hebben.
En tot slot nog een ‘rechtzetter’
over het alcoholgebruik op het water. Nagenoeg alle captains van de
Pramenrace hebben moeten blazen
en geen van hen bleek alcohol gedronken te hebben. Hulde dus! De
ene schipper met een slok drank te-

Aalsmeer - Op zaterdag 16 september om half zeven in de avond
kregen de politie en de brandweer een melding over een autobrand in de Karekietstraat. Beide hulpdiensten zijn direct ter
plaatse gegaan. Er kwamen flinke vlammen onder de motorkap
vandaan. Het vuur kon door de
brandweer snel geblust worden.
Er is niemand gewond geraakt.
De brandweer denkt dat de brand
is ontstaan door kortsluiting.

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september is een fiets gestolen uit een
tuin in de A.H. Blaauwstraat. Het
gaat om een fiets van het merk
Cortina, type Roots transport en
grijs van kleur. Het serienummer
eindigt op 571. De diefstal heeft
plaatsgevonden tussen half een
’s nachts en vier uur in de middag.

Geldkistje uit
bedrijf weg

Uithoorn – Dinsdag 19 september aan het einde van de middag kreeg de politie een melding
dat een voorbijganger in de sloot
aan de Zijdelweg een (vuur)wapen zag liggen. Agenten zijn een
kijkje gaan nemen en zagen inderdaad een wapen liggen. Omdat ze niet precies wisten wat
voor een wapen het was, is de
hulp van de vuurwapendeskundige van de politie gevraagd om het
wapen veilig uit het water te halen. Dankzij de inzet van de deskundige zouden eventuele sporen
ook behouden blijven. Toen het
wapen boven water werd gehaald
bleek het om een nep-exemplaar
te gaan. Van dichtbij was dit duidelijk te zien, maar op een afstand valt niet te onderscheiden
of een wapen wel of niet echt is.
De politie wil bij deze waarschuwen voor het gebruik van speelgoedwapens. Exemplaren die niet
van echt zijn te onderscheiden,
kunnen in beslag genomen worden. Speel er niet mee op straat
en haal er geen grapjes mee uit.
Agenten moeten in situaties binnen enkele seconden beslissen of
het gaat om een nep of een echt
wapen. En de wapens van de politie zijn wel echt!
Bron en foto:
Politie Aalsmeer – Uithoorn

Aalsmeer - Op donderdag 14
september is tussen half twee in
de nacht en zeven uur ’s ochtends ingebroken in een bedrijf
aan de Legmeerdijk, ter hoogte van de wijk Nieuw-Oosteinde.
Via een raam op de eerste verdieping zijn de dieven het kantoor ingegaan. De ruimte is geheel doorzocht. Uit een bureaula
is een geldkistje meegenomen. Er
zijn door de politie sporen veilig
gesteld. Er loopt een onderzoek.

heid lokale politici te ontmoeten en
over hun ervaringen uit de praktijk
te horen.
Programma en informatie
De cursus bestaat uit drie delen. De
eerste bijeenkomst is maandag 9
oktober aanstaande (aanvang 20.00
uur), de tweede op maandag 16 oktober. Ter afsluiting van de cursus
woont u (een deel van) de raadsvergadering van 2 november aanstaande bij en krijgen de cursisten
een certificaat uitgereikt. De cursus
wordt verzorgd door de raadsgriffie van Aalsmeer. Aanmelden kan
via griffie@aalsmeer.nl of via 0297387584. Ook kunt u langs deze weg
contact opnemen voor meer informatie. Het maximumaantal deelnemers is dertig, dus vol is vol.

Brandje onder de
motorkap

Vuurwapen in
sloot blijkt nep

Omleidingsroute fietsers/voetgangers

Extra borden en hek bij
rijplaatbaan hulpdiensten
Aalsmeer - Veel reacties zijn er bij
de redactie binnen gekomen naar
aanleiding van het bericht over de
heftige valpartij van de fietser op
de stalen rijplaten bij de Zwarteweg richting het politiebureau aan
de Dreef. Er zijn al meer fietsers uitgegleden op de platen en niet te
spreken is menigeen over de omleidingsroute voor fietsers en voetgangers.
De gemeente laat weten de valpartijen erg te vinden, maar zegt daarbij ook dat de rijplaten niet bedoeld
zijn voor fietsers en voetgangers. De
rijplatenbaan is aangelegd voor de
politieauto’s en andere hulpdiensten. Toch is de aannemer opdracht
gegeven om extra maatregelen te
nemen. Er is een hek geplaatst en
extra borden met de tekst ‘verboden
voor (brom)fietsers en voetgangers’.
Het is de bedoeling, en dit is ook
met borden aangegeven, dat de

fietsers gebruik maken van de ventweg naast de Zwarteweg om langs
de werkzaamheden te kunnen rijden. Voor de voetgangers is hier
geen apart gedeelte ingericht, maar
uiteraard kunnen zij ook van deze
omleiding gebruik maken of van het
voetpad aan de kant van de Waterhoenstraat.
Het schijnt dat ook automobilisten
de ventweg gebruiken om de werkzaamheden te passeren, maar voor
deze verkeersdeelnemers is een
andere omleiding bedacht, via de
Hornmeer (volg de borden) en de
nieuwe weg op het voormalige VVAterrein (van de Dreef naar de Zwarteweg en vise versa).
Nu maar hopen dat het hek en de
extra bebording voldoende zijn om
fietsers en voetgangers de aangegeven omleidingsroute te laten volgen. Er zijn er natuurlijk altijd hardleers...

Motor van boot
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 september is een buitenboordmotor gestolen vanaf een bootje bij de
Westeinderplassen. De motor is
van het merk Tohatsu en het betreft een 2 cilinder motor van 6
pk. Het registratienummer eindigt op 6XH. Mogelijk zijn er inwoners die meer weten over de
diefstal. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Opel Kadett weg
Aalsmeer - Tussen vrijdag 15 en
zaterdag 16 september is een auto gestolen. De wagen stond geparkeerd in de Ophelialaan (rond
de 200 nummering). Het betreft
een Opel, Kadett automatic k6,
rood van kleur en het kenteken
is XD-06-GT. De diefstal heeft
plaats gevonden tussen vrijdagavond tien uur en zaterdagmiddag kwart over drie. Mogelijk zijn
er getuigen, zijn er inwoners die
meer informatie hebben. De politie hoort het graag via 0900-8844.

Ladder van bus
gestolen
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 september is een aluminium ladder gestolen vanaf een in de Dorpsstraat
geparkeerde bestelbus. De ladder
is driedelig, elk deel telt twaalf treden en de ladder heeft rode poten.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Scooter omgevallen of slachtoffer in water?

Groot alarm bij Ringvaart
Oude Meer - Op de Schipholdijk is
vrijdagmiddag 16 september groot
alarm geslagen. Langs de waterkant van de Ringvaart was een omgevallen scooter aangetroffen. Omdat nog onduidelijk was of de eigenaar daar rijdend met zijn scooter
was gevallen en mogelijk in het water beland zou zijn, of dat de scooter
hier geparkeerd stond, werd groot

alarm geslagen. Politie, brandweer
en de ambulancedienst van Schiphol, Hoofddorp en Amstelveen kwamen ter plaatse. Ook de traumaheli meldde onderweg te zijn. Al snel
werd echter duidelijk dat de scooter
daar al enige tijd geparkeerd stond
en door de harde wind was omgewaaid. De hulpdiensten keerden
hierop retour.

Foto: KaWijKo Media / Vivian Tusveld

Winkels en bedrijven goed bereikbaar!

Vervanging riolering in de
Weteringstraat, Centrum

veel op, en die ook een proces-verbaal heeft gekregen, was een kijker
in een sloep. De zes in deze boot
maakten er ook een gezellig feestje
van, maar waren geen deelnemers.
Zo, alles weer duidelijk. Wat een
missers. De oorzaak: Berichten door
elkaar gehaald, onduidelijke mu-

taties en druk door alle activiteiten, maar het is natuurlijk niet goed
te praten. De redactie biedt haar
welgemeende excuses aan. Sorry Feestweek, Pramenrace, deelnemers en bezoekers. Graag volgend
jaar weer deze prachtige en leuke
evenementen!

Aalsmeer - De reconstructie van
de Weteringstraat en de Gedempte
Sloot in het Centrum zijn begin deze
week weer opgepakt. Eind juni was
een aanvang gemaakt met het vervangen van de riolering in het gedeelte van de Weteringstraat bij de
Studio’s en nu is gestart met fase 2,
het deel van de Weteringstraat tussen de Zijdstraat en de Gedempte Sloot. Met het graven is gewacht
tot de Feestweek en de Pramenrace gevierd waren. De hoofdriolering is aan vervanging toe. Ook
alle huisaansluitingen gaan vernieuwd worden. Tegelijkertijd met
deze klus voert waterleidingbedrijf
PWN werkzaamheden uit. Het ver-

keer wordt omgeleid via borden. Het
Praamplein is met de auto bereikbaar via de Dorpsstraat en de Uiterweg. Voetgangers kunnen wel door
de Weteringstraat naar de winkelstraat. Er zijn rubberplaten links en
rechts naast het diepe, brede gat
gelegd. Als de werkzaamheden in
dit gedeelte tot de Marktstraat klaar
is, wordt de riolering in de Weteringstraat in het gedeelte tussen de
Marktstraat en de Seringenstraat
aangepakt en als laatste is het de
beurt aan de Gedempte Sloot. De
klus hier gaat in twee fases uitgevoerd worden. De gemeente denkt
dat de werkzaamheden zeker tot het
einde van het jaar duren.
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kinder- en jeugd

krant

Nestkastjes timmeren voor
de vogels in het Bos

Jeugdcompetitie schaken

Aalsmeer - Kom op zondagmiddag
1 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur
bij De Boswinkel nestkastjes timmeren voor de vogels in de tuin. Het is
tenslotte bijna dierendag! Je hoeft je
niet op te geven. De kosten zijn 5
euro per nestkastje.

Aalsmeer - De tweede ronde van
de AAS Jeugdcompetitie kende een
goede opkomst met 16 spelers. Top
speler Luuk slachtte dit keer Christiaan af, maar heeft een nieuwe concurrent in de persoon van Kjeld.
Kjeld won overtuigend van Rune
en volgende week mag hij het tegen Luuk opnemen. Jasper herstelde zich van vorige week en won
van Kevin. Eén van de jongste deelnemers, Konrad, won van Ryan en
staat nu netjes derde. Tim was ge-

Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.
De winkel is iedere dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00 tot
17.00 uur en telefonisch bereikbaar
via 020-5456100.

Heksen in het Bos
Kom mee het Bos in met de Bosheks
op zondagmiddag 15 oktober om
12.00, 13.30 of 15.00 uur! Doe je tovernaarshoed op, maak samen een
toverbrouwsel en race op een echte heksenbezem door het Bos. Voor
kinderen van 4 tot 9 jaar en ouders/
begeleiders. Start is bij de Boswinkel en de duur is een uur. Kosten 5
euro per kind en 2,50 euro per ouder. Kijk voor aanmelden, informatie en andere activiteiten op www.
amsterdamsebos.nl of kom naar De

Elke woensdag in het Middelpunt

biedt de mogelijkheid om gedurende vier weken mee te trainen, dat
wil zeggen maximaal 8 trainingen,
om te ervaren of basketballen ook
jouw sport is. Aan deze actie zijn
geen kosten verbonden en er hoeft
ook niet voor gespaard te worden.
Ga naar www.bvaalsmeer.nl/lidworden/proeftraining. Vul het formulier proeftrainingen in en meld je
daarmee op de aangegeven tijd bij
de trainer. Heb je altijd al willen basketballen? Wacht dan niet langer en
ga het uitproberen. De trainingstijden op dinsdag in sportcomplex De
Waterlelie zijn voor 5 tot en met 11
jarigen van 18.00 tot 19.00 uur en
voor 12 tot en met 18 jarigen van
18.30 tot 20.30 uur. Op donderdag
is de training in sporthal De Bloemhof (zaal 1) voor kinderen van 5 tot
en met 9 jaar van 17.30 tot 18.30 uur,
voor 10 en 11 jaar van 17.30 tot 19.00
uur en voor de jeugd van 12 tot en
met 18 jaar van 18.30 tot 20.00 uur.

Aalsmeer - Het nieuwe schooljaar
is weer begonnen en dat betekent
dat ook het seizoen van de Binding
weer gestart is. Sinds juni is de Binding verhuisd naar het Middelpunt
aan de Wilhelminastraat 55 in Oosteinde. Hier kunnen tieners uit groep
6, 7 en 8 elke woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur terecht om
elkaar te ontmoeten, een spel te
spelen, een activiteit te organiseren,
iets sportiefs te doen of gewoon lekker even bij te kletsen en chillen.
Aan de inloop zijn geen kosten verbonden en je mag binnen komen
lopen wanneer je maar wilt en ook
weer gaan wanneer je wilt.
Activiteiten
Soms worden ook grotere activiteiten georganiseerd, hier kunnen wel
kosten aan verbonden zijn en moet
je je soms ook vooraf voor inschrijven. Dit wordt natuurlijk van te voren aangekondigd.

Middelbare scholieren
Naast de inloop is er ook een huiswerkklas voor middelbare scholieren. Deze is op de woensdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur. Kun je
je thuis niet lekker concentreren of
heb je een opdracht waar je niet helemaal uit komt? Kom naar de huiswerkklas en dan helpen de medewerkers je op weg! De werkers van
de Binding zijn natuurlijk geen docenten, maar ze doen hun best om
je zo goed mogelijk te helpen bij je
huiswerk. Daarnaast zijn er twee
laptops en een internet verbinding,
dus ook als je thuis even niet op de
computer kunt, kun je aan de slag!
Aan de huiswerkklas zijn geen kosten verbonden en je hoeft je niet in
te schrijven, je kunt gewoon langs
komen wanneer je wilt! Kijk voor
meer informatie op www.debinding.
nl/agenda. De Binding kan ook gevolgd worden op facebook en twitter.

Jeugdatletiek, finale competitie

Sophie opnieuw regio
kampioen bij pupillen
Aalsmeer - Op zaterdag 16 september deden zes pupillen van AVA
Aalsmeer mee aan de finale van de
pupillen competitie in Edam. Sophie Lucas (meisjes B) en Thomas
van Willegen (jongens A1) hadden
zich individueel geplaatst. Daarnaast plaatsten de meisjes B pupillen zich als team met naast Sophie ook Jennifer Griekspoor, Lisa de
Vries, Renske Olieman en Marie-Julienne Goedel. Ondanks code geel
van het KNMI is er na 09.30 toen de
kinderen in Edam aankwamen geen
druppel gevallen. Dus begon ook
het jaarlijkse defilé met alle deelnemers droog, maar nog wel onder een bewolkte hemel. Nadat alle
deelnemende verenigingen met 400
pupillen hun rondje hadden gelopen
kon om 11.00 eindelijk de wedstrijd
beginnen.
De meisjes begonnen hun dag als
team aan de 4 x 40 meter estafette. De extra trainingen hebben hierbij wel geholpen, want weer liepen
de meisjes (Jennifer, Lisa, Marie
en Sophie) een nieuw clubrecord:
27.35 seconde. Een goed begin dus.
Bij het verspringen haperde het bij
de eerste sprong een beetje, maar
sprongen Jennifer (3.02 meter), Marie (3.16 meter) en Sophie (3.73 meter) heel knap een nieuw persoonlijk
record. De sprong van Sophie was
ook een nieuw clubrecord.
Na het verspringen was er een uurtje pauze waarna de 40 meter sprint
begon. Jennifer (7.69 seconde) en
Sophie (6.69 seconde) liepen een

lukkig ook weer van de partij, al zal
Kevin dit anders hebben ervaren,
want Tim won van Kevin. Het nieuwkomer duel Dylan versus Niek eindigde in het voordeel van Niek. Tenslotte waren er nog de vreedzame
partijen aan Robert versus Marien
en Ruben versus Stijn, remise dus.
Ook leren schaken? Iedere vrijdagavond beginnen om 19.00 uur de
schaaklessen bij AAS in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.
Door Ben de Leur

Inloop en huiswerkklas
voor tieners bij Binding

Gratis proef-trainen bij
Basketbal Vereniging
Aalsmeer - Het basketbal in
Aalsmeer profiteert van de nieuwe sporthal bij de Waterlelie, die afgelopen zondag feestelijk werd geopend. Al vele jaren willen de basketballers betere trainingsaccommodaties, maar in de Proosdijhal,
waar in de weekenden alle competitiewedstrijden worden verspeeld, is
structureel te weinig ruimte om ook
de trainingen te huisvesten. Sinds
begin september is de situatie totaal veranderd. De Basketbal Vereniging kan nu op dinsdag terecht
in de nieuwe sportzaal van de Waterlelie en op de donderdagavond
is de kleine zaal van de Bloemhof
ingeruild voor zaal 1, waar de velden aanzienlijk groter zijn. Bijna alle teams trainen nu tweemaal per
week. Voor nieuwe leden ideale omstandigheden om in te stromen en
het basketballen te leren. Er is nog
ruimte in alle leeftijdscategorieen van 6 tot 18 jaar. De vereniging

Gezellige drukte bij AAS

nieuw persoonlijk record en ook nu
weer was het Sophie met een nieuw
clubrecord. Het laatste onderdeel
het kogelstoten en een moeilijk
technisch onderdeel voor de meisjes. Marie stootte met 4.70 meter
een nieuw persoonlijk record en
de andere meisjes benaderden hun
persoonlijk record.
Aan het einde van de dag werd de
balans opgemaakt. De meisjes misten als team nipt het podium en
werden vierde, wat hele een knappe
prestatie is. Sophie zorgde voor een
unieke prestatie door nu als B pupil,
net zoals vorig jaar bij de C pupillen, weer regio kampioen te worden.
Bij de jongens A1 pupillen moest
Thomas de eer van AVA verdedigen.
Hij begon met verspringen en was
na afloop niet tevreden; niet over de
4 meter, maar 3.57 meter is toch ook
nog steeds heel ver. Op de 60 meter benaderde hij zijn persoonlijk record met een tijd van 9.36 seconde.
Bij het balwerpen wierp Thomas een
persoonlijk record van 27.01 meter.
Uiteindelijk werd Thomas heel knap
negende.
Na afloop van de wedstrijd hebben
de meisjes B pupillen afscheid van
elkaar en van de trainers genomen.
Renske gaat stoppen met atletiek en
zich volledig richten op twirlen. Sophie en Lisa hebben er voor gekozen
bij AV Startbaan verder te gaan met
atletiek. Voor de pupillen van AVA
Aalsmeer zit het baanseizoen er nu
op en is het wachten op het crossen indoor seizoen.

De meisjes B pupillen met trainster Sietske.

Voetbal

Jeugd DES opent seizoen
met ‘Het Beste Schot’
Kudelstaart - De jongens en meisjes van RKDES hebben ondertussen
hun eerste bekerwedstrijden al achter de rug en de trainingen zijn ook
al weer een paar weken geleden
gestart. Door de late start van het
schooljaar was een normale seizoen
opening voor aanvang van het seizoen helaas niet mogelijk. Dus werden de handen in één geslagen om
een voetbalinstuif te organiseren
voor de pupillen van RKDES op zondag 17 september. Vanaf 12.30 uur
konden alle jeugdleden zich vermaken met verschillende voetbalspelletjes. Latje trap, dribbelen met de bal,
6 tegen 6, punten schieten en een
hindernisparcours waren de onderdelen waar uit gekozen kon worden.
Met veel plezier konden de jongens
en meisjes lekker buiten voetballen
terwijl het zonnetje scheen. Met veel
thuiswedstrijden van de voetbal en
handbal was het een gezellige drukke bedoening bij RKDES. Als hoog-

tepunt van de middag speelden de
jongens en meisjes de voorronde
van ‘Het Beste Schot van RKDES’.
Er werd zeer fanatiek gestreden om
deze eretitel waarbij de voetballertjes van een zo groot mogelijke afstand de bal in het doel moesten
schieten zonder dat de bal voor de
doellijn de grond raakte. Uiteindelijk
mochten in iedere categorie 3 spelers in de rust van de bekerwedstrijd
RKDES 1 tegen Nautilus 1 de finale spelen op het hoofdveld. Na een
spannende strijd werd de wisselbeker bemachtigd door Rowan Groot
bij de mini’s, Lars van Es bij de JO8/
JO9, Niel Onderwater bij de JO10/
JO11/MO11 en Tijn Nieuwendijk bij
de JO12/JO13/MO13. Al de jeugdige toeschouwers zagen vervolgens
ook RKDES 1 nog winnen met 12-0!
De club terug op een geslaagd evenement voor de pupillen van RKDES met dank aan de vele vrijwilligers voor alle hulp!

Fietsactie op Samen Een
Aalsmeer - OBS Samen Een en de
gemeente zijn samen in actie gekomen voor veilig verkeer. Om extra aandacht te geven aan de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ heeft de school samen met de
leerlingen van groep 8 van Samen
Eén en wethouder Robbert-Jan van
Duijn de kick-off gegeven voor het
plaatsen van ‘Nijntje’-borden bij alle basisscholen. Ook kregen leerlin-

gen de kans om voor de zomervakantie drie foto’s op te sturen van
hun eigen fiets. De kinderen die op
tijd een foto hadden opgestuurd
mochten hun fiets laten nakijken bij
Waning Tweewielers in de Zijdstraat
om zo een goede en frisse start te
maken van het nieuwe schooljaar
en volgend jaar met veel plezier op
een goede fiets naar het voortgezet
onderwijs te gaan.

Kevin v/d Berg (10) naar
kwartfinale karten
Aalsmeer - Kevin v/d Berg (10)
uit Aalsmeer heeft zich samen met
twaalf andere karttalenten tussen
de 8 en 10 jaar gekwalificeerd voor
de kwartfinale van de Formido Talentscouting. In de maanden juli en augustus konden ambitieuze
karters een tijd neerzetten bij Kartcentrum Lelystad. De overall snelste
plus de snelsten per provincie wonnen een plek in het vervolgtraject.
De jonge karters kregen zaterdag 9
september hun eerste trainingsdag
op het circuit in Lelystad, waarna
op zondag 24 september de kwartfinale plaatsvindt tijdens de Formido Kidskartcup. Na de kwartfinale

gaan acht talenten door naar de volgende trainingsdag op 18 november
waar ze karttraining, mediatraining
én presentatietraining krijgen. Op
23 december is de halve finale.
Kevin heeft een goede prestatie
neergezet tijdens de trainingsdag
en hoopt aanstaande zondag een
plekje te veroveren voor de volgende trainingsdag en natuurlijk daarna de finale. In de grote finale op
zaterdag 13 januari wordt tijdens de
Kartbeurs van Nederland bekend
wie zich hét nieuwe karttalent van
Nederland mag noemen. Meer informatie: www.kartcentrumlelystad.
nl/formido-talentscouting.

Circus Clinic op Samen Een
Aalsmeer - De kinderen op basisschool Samen Een kregen vorige week donderdag een leuke clinic
aangeboden! In samenwerking met
Sportservice Haarlemmermeer is
een circus dag gehouden. Het was
een activiteit als invulling aan JOGG
(Jongeren Op Gezond Gewicht) in
het kader van bewegen. In de gymzaal waren allemaal circus attributen te vinden waarmee de kinderen
aan de slag konden gaan. Ze vonden het reuze leuk en het zorgde
voor gezonde inspanning!

Jeugdatletiek

Finn Rademaker knap derde
bij Mini Dam tot Damloop
Aalsmeer - Op zondag 17 september vond er voor de kinderen een
Mini Dam tot Damloop plaats in het
centrum van Zaandam, voor de finish van de grote Dam tot Damloop.
Ruim 3.000 kinderen van 4 tot en
met 13 jaar deden mee aan deze miniloop, waaronder Finn Rademaker
van Atletiekvereniging Aalsmeer.
Finn liep een goede race en wist bij
de drukke en chaotische start meteen in een grote kopgroep weg te
komen. Na ongeveer een kilometer bleef er een groepje van vier lopers over, die door het hoge tempo grote afstand namen van de rest
van het veld. In Finn’s eerste wedstrijd na de zomer kon hij net niet bij
de twee koplopers blijven, maar wist
zijn naaste concurrent in de laatste
400 meter flink op afstand te lopen

waardoor hij zeer verdienstelijk derde is geworden op de 2,2 kilometer.
Dit geeft veel vertrouwen voor het
komende winterseizoen.

NM NAJAARSBIJLAGE 2017
SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH

NIEUWE MEERBODE

SPORT • WELLNESS • BEAUTY • TRENDY • HEALTH
MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:

Dames kiezen voor een stoere jas

Heerlijk warm de winter in

PRAKTIJK DYVON
AFSLANKEN EN ZO

Een stoere jas. Die mag in de wintergarderobe niet ontbreken.
Gelukkig hoeft dat ook niet, omdat de modemerken in hun collecties dit keer veel aandacht hebben voor een mooie jassen.

ED KRIEK OPTIEK &
HOORTECHNIEK
MIRANDE
OORWERK AUDIENS
VAN VEEN
SMIT SCHOENEN
SO TRUE FASHION
SAN BAO PRAKTIJK,
SHIATSU MASSAGE
THERAPIE
GENTLEMEN’S PLACE
VAN DER SCHILDEN
LINGERIE
SHOEBY

Begin de dag met een
glas water!
Veel Nederlanders drinken onvoldoende water. Dat is heel jammer, want het drinken van water is een relatief eenvoudige methode om een goede bijdrage te leveren aan je eigen gezondheid.
Allerlei veel voorkomende kwaaltjes kunnen veroorzaakt worden
doordat het lichaam onvoldoende vocht ter beschikking heeft. Je
lichaam geeft dit zelf aan, maar je moet de symptomen wel herkennen om te snappen wat er aan de hand is. Drink je elke dag
twee liter water, dan zullen dergelijke kwaaltjes verdwijnen. Je
gaat je energieker voelen en je bent beter bestand tegen ernstige aandoeningen. Begin de dag dus gerust met een glas water.

Je komt met een brede glimlach aan op je bestemming.
Foto: Nordic Weather

Geen straf om in
de regen te lopen
Het regent in Nederland regelmatig. Zeker in de herfst
en winter. Dat betekent dat
je binnen kunt gaan zitten
mokken, of je trekt er op uit
in een stormachtig trendy
regenjas. Het label Nordic
Weather introduceert een regenjas waar je helemaal blij
van wordt. Puur Scandinavisch design met speelse details. De trends van de winter van 2017 zijn hierin verwerkt met primaire kleuren
en wijde modellen. Het maakt
niet uit of het regent, hoost,
waait of vriest, met deze modellen is het geen straf om er
op uit te trekken. Het aardige
is dat de collecties regenjassen tegenwoordig niet meer
saai groen of blauw hoeven
te zijn. We gaan ook op dat
front voor modieus, kleurrijk
en elegant. Met regenjassen
waarmee je ook gezien wilt
worden als het droog is. Natuurlijk gaat het niet alleen
om de uitstraling. De nieuwe
regenjassen moeten vooral waterdicht zijn, maar ook
ademend en licht in gewicht.
Dat is zeker het geval dankzij
de nieuwe technieken waarmee de naden zijn dichtgemaakt. Hoe hard het ook regent, je komt met een brede
glimlach aan op je bestemming. Heerlijk toch!

Uit je lichaam
Verkopers van matrassen laten in
reclamespots wel eens zien hoe
veel vocht er gedurende de nacht
uit je lichaam verdwijnt. Door te
transpireren verliezen we vocht,
maar in onze slaap vullen we dat
tekort niet aan. Het behoeft dus
verder geen uitleg dat het vochtgehalte in ons lichaam bij het ontwaken wel een oppepper kan gebruiken. Wen jezelf daarom aan om direct bij het opstaan een glas water te drinken. Of liever nog, drink
meteen twee glazen water leeg.
Een handige truc is om een leeg
petflesje van 0,5 liter in je slaapkamer of keuken te bewaren. Vul
dat flesje ’s morgens met vers leidingwater en drink het leeg. Dat
hoeft niet in één keer, maar treuzel
er niet te lang mee. Het beste kun
je het flesje binnen een half uur
na het opstaan helemaal leegdrinken. Gedurende de nacht heeft je
lichaam hard gewerkt om gifstoffen en andere afvalstoffen te scheiden, die stoffen moeten via de urine worden afgevoerd. Door op een
lege maag eerst een flesje water te drinken, stimuleer je dat afvoerproces. Bovendien vermindert
het drinken van water op een lege
maag de schadelijke effecten van
onder meer alcohol, tabak, luchtvervuiling en junkfood.

Vermoeidheid
Heb je ’s morgens vaak last van
vermoeidheid? Kun je maar niet
goed op gang komen? Het drinken van een flesje water op een lege maag zorgt ervoor dat je de dag
met veel meer energie kunt beginnen. Het zorgt er tevens voor dat
alle belangrijke organen in je lichaam weer van voldoende vocht
worden voorzien, zodat ze gedurende de rest van de dag zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Ook levert het drinken van
water een goede bijdrage aan de
strijd tegen de overtollige kilo’s.
Wanneer je namelijk veel water
drinkt, heb je minder snel trek en
wordt de neiging om (te) veel te
eten ook minder.
Daarbij levert het drinken van water ook nog eens een bijdrage aan
het gezond houden van het lymfevatenstelsel en het darmkanaal.
Dit alles komt de gezondheid zeer
ten goede. Wil je qua spijsvertering optimaal profiteren van het effect, wacht dan met ontbijten tot
een half uur na het drinken van je
eerste flesje water. Voor een goede spijsvertering wordt geadviseerd om niets te drinken binnen
een half uur voor of na de maaltijd, omdat het maagzuur door het
water verdund wordt en daardoor

het afbreekproces van het voedsel
minder goed verloopt.
Dorst
Vaak onderschatten mensen het
belang van voldoende vocht in
het lichaam. Ze drinken iets als ze
dorst hebben, maar maken daarbij soms alsnog verkeerde keuzes en realiseren zich niet de gevolgen op de lange termijn. Zo
kan de vochtbalans gemakkelijk
uit evenwicht raken en vermindert de productie van urine door
de nieren. Ook kan het natriumgehalte in het bloed een ongewenst niveau bereiken. Vervelende aandoeningen, zoals een blaasontsteking en nierproblemen, liggen dan op de loer. Wanneer het
vochttekort aanhoudt, kan ook
het hart in de problemen komen.
In feite zou je kunnen stellen dat
je nooit dorst mag hebben. Dorst
is immers een signaal van het lichaam dat er sprake is van een tekort. Dit wil je het liefste voorkomen, dus zorg er bij voorkeur voor
dat er altijd voldoende vocht in je
lichaam is. Neem een flesje water
mee onderweg, vul het bij op de
plaats van bestemming en drink
gedurende de dag steeds wat water. Verdeel dat zo goed mogelijk
over de dag. Heb je het eerste flesje al voor het ontbijt leeggedronken? Goed bezig! Drink het tweede
flesje leeg voordat je aan de lunch
begint. Zo heb je dus al de helft
van je dagelijkse twee liter water binnen. Heb je moeite met het
drinken van water omdat je liever
iets drinkt met meer smaak? Kijk
dan eens op: water maar dan anders voor leuke tips over het verrijken van je flesje water met diverse
fruitsmaken.

Vooral de sportieve en wat langere uitvoeringen doen het goed.
Wat te denken van een stijlvolle
parka of een moderne baseballjas. Wil je iets meer gekleed gaan,
dan is daar ook volop ruimte voor
in de collecties. We zien bijvoorbeeld een merk als DenHam dat
veel aandacht heeft geschonken
aan een speciale ‘outerwear’ collectie. Daarin is de Panache Parka
een opvallend kledingstuk geworden met traditioneel patchwork.
Gemaakt van een mix van Italiaanse ‘indigo bouclé’.
Kijken we naar de verschillende
collecties die voorbij komen, dan
valt de aandacht voor details op.
Van gouden ritsen en snaps tot

lederen oogjes en nylon stiksels.
Die maken de jas helemaal af.
Het belangrijkste blijft natuurlijk
dat de jas echt warm zit. Grappig
detail is dat de warme voeringen
komend seizoen zichtbaar gedragen mogen worden. Daarnaast
zijn de jassen gemiddeld wat langer, maar accentueren ze mooi de
vorm van de dame die ‘m draagt.
Wat betreft kleuren dan kiezen we
meestal voor donker en bedekt.
Dat wil niet zeggen dat andere opties niet meer mogelijk zijn.
Voor vrouwen die wat meer kleur
wensen, zijn er wel degelijk collecties waarin wat fellere tinten zoals rood - accentueren. Warm,
trendy en behaaglijk!

Stijlvolle jassen voor de dames. Foto: Den Ham.

Ondergoed waar je in kunt sporten

Praktisch, cool
en comfortabel

De vrouw schenkt veel aandacht aan haar lingerie, maar ook
de man wil er in zijn ondergoed goed uitzien. En het moet het
liefst ook nog een beetje functioneel zijn om er goed in te kunnen sporten.
Geen probleem. De meeste merken houden hier rekening mee.
Zoals Craft. Dat label heeft een lijn
functioneel ondergoed ontworpen. Om je koel en droog te houden tijdens het sporten. Naadloos,
licht van gewicht en niet onbelangrijk: heel erg mooi. Verkrijgbaar in een dames- en herenlijn. Bij uitstek geschikt voor dagelijks gebruik dankzij het ultieme
draagcomfort.
De boxer voor heren is speciaal
ontworpen om te dragen tijdens
flinke lichamelijke inspanningen.
Je draagt deze lichtgewicht short
als eerste laag op de huid. Dank-

zij het naadloze design sluit hij
perfect aan op het lichaam, waardoor irritaties met de huid worden
voorkomen. De ademende boxer
voert het transpiratievocht af en is
ideaal om te dragen tijdens hardlopen, trekking of voetbal. Verkrijgbaar in diverse kleuren.
Voor de dames is er een hipster,
speciaal ontworpen voor tijdens
het hardlopen, fitness, volleybal
en andere intensieve sporten. Je
draagt deze lichtgewicht underwear als eerste laag op de huid
dat dankzij het naadloze design
perfect aansluit op het lichaam.
Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Licht van gewicht en heel erg mooi. Foto’s: Craft Greatness
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Van Veen Mode sinds 1902,
kwaliteit, service en vakmanschap!

Gentlemen’s Place een
jaar in de Zijdstraat

Stijlvolle eigentijdse mode,
vakmanschap en service

Christiaan Sijnen en Adam Tasi openden een jaar geleden hun
unieke mannenmodezaak in de Zijdstraat en kijken tevreden terug op de beginperiode in Aalsmeer. Adam is alleen op zaterdag
aanwezig en bevindt zich de rest van de tijd bij hun filiaal in de
Zuidas te Amsterdam.
Met Christiaan is derhalve het interview, hij is tenslotte de hele week te vinden tussen de
Aalsmeerders. Hij vertelt hoe hem
dat bevalt: “Ik heb het tot nu toe
als heel leuk ervaren en de reacties van onze klanten, voorbijgangers en medeondernemers hier in
de straat zijn bijzonder positief te
noemen. Ik neem dan ook meteen
van de gelegenheid gebruik om
een bedankje uit te spreken hoe
wij ontvangen zijn. Het geeft een
goed gevoel. Het jaar is omgevlogen en we streven nog steeds
naar perfectie. Naar aanleiding
van vragen en wensen van klanten hebben wij veel geleerd en
zijn we ons serviceniveau nog verder aan het opschroeven. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan vermaken, bezorgen en de service via
WhatsApp. Het belangrijkste qua
persoonlijke service is in eerste
instantie het leggen van verbinding. De eerste indruk is een heel
belangrijke. Ik begin dan ook altijd om mezelf eerst eens voor te
stellen en klanten op hun gemak
te stellen. Eerlijkheid is daarnaast
een belangrijke. Als mannen mij
vragen hoe iets staat en ik vind
dat het niet de juiste uitstraling
geeft aan diegene, dan verkoop ik
liever nee, dan dat ze terug moeten komen om te ruilen. Bij twijfel
geef ik wel eens kleding mee naar
huis. In verschillende maten. Ga
thuis maar passen en laat het me
weten. Die persoonlijke aandacht
en het vertrouwen in elkaar daar
staat Gentlemen’s Place voor.”
Eigen lijn
Gentlemens’s Place verkoopt onder andere de Nederlandse merken Profuomo, Vanguard, Cavallaro, en Greve (schoenen) en is uitgebreid met het merk Denham.
Tevens het Engelse merk Ted Baker en pakken van de Duitse merken Benvenuto en Roy Robson.
Maar de mannen voeren nu ook

hun eigen kledinglijn. Christiaan:
“Op de achtergrond heeft dat ons
bloed, zweet en tranen gekost. We
hebben zelf getekend, ontworpen
en geknipt, maar het is gelukt en
we zijn er enorm trots op. De eerste reacties zijn lovend. De lijn is
stoer, casual, chic en met een Italiaanse snit. Truien, colbert, overhemden speciaal voor de grote man.” En dan zijn er nog de
veelbesproken geur- en vlekvrije
stretch overhemden. Bekijk het
filmpje op Facebook. “Naast dat
ze erg handig zijn, zijn ze ook bijzonder geschikt als ijsbreker op
een verjaardag of borrel. We spreken uit ervaring.” Aldus Christiaan.
Regelmatig organiseren hij en
Adam op maat gemaakte Stijl
Masterclasses voor zakelijke beslissers (corporaties en MKB)
waarin managers en personeel
getraind worden om de vijf zintuigen en de interactie ertussen te
optimaliseren in combinatie met
de juiste kleding en etiketten. De
opbrengst van de twee in september gingen voor een gedeelte naar
het Ronald Mc Donald huis.
Binnenkort staat er een Gentlemen’s Day op de planning in de
Zijdstraat. De inhoud van deze
dag is nog een verrassing maar er
doen meerdere ondernemers aan
mee en in november staat er een
mannenavond op het programma
met een pakkenspecial. Alles voor
de feestdagen met mooie aanbiedingen.
Kortom, De heren hebben plannen genoeg, dus kom snel langs
en ervaar de ongedwongen sfeer
in de winkel in de Zijdstraat nummer 64. www.gentlemensplace.com. De openingstijden zijn
maandag van 13.00 tot 18.00 uur,
dinsdag tot en met donderdag
van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot
21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur
of op afspraak: 0297-767060.

Van der Schilden Lingerie

Klaar voor de herfst
Wanneer we de lingeriezaak rondkijken zien we dat de herfst zijn
intrede heeft gedaan. Het kleurbeeld van de artikelen is veranderd, warme diepe kleuren zoals petrolblauw, bordeauxpaars,
grijs en zwart domineren de winkel. Uiteraard zijn in de lingerie ook weer nieuwe series in de basiskleuren wit, crème en poedertinten binnen.
Loungemode
De nacht- en loungemode is uitgebreid met nieuwe merken
waaronder Solo Per Me van Ringella. Fantastische zachte vesten en pullovers met een kashmere uitstraling. Ideaal voor een relaxte zondag of lange avond. De
prijzen zijn ook leuk, een heerlijke trui koop je al voor 39,95 euro.
Protheselingerie
Ook in de protheselingerie zijn de
nieuwe winterseries binnen. We
zien steeds meer kant en luxe details aan de bh’s. Hier zijn we blij
mee! Tevens zijn er mooie hemdjes van katoenmodal waar een bh
inzit. Deze tops kunnen als bovenkleding gedragen worden of gecombineerd met een pyjamabroek
als mooie nachtset.

Borstprotheses
Van der Schilden Lingerie is gespecialiseerd in het aanmeten van
borstprotheses en aangepaste
lingerie en badmode. Het aanmeten van de prothese en de bijbehorende lingerie doen we in een
aparte, ruime paskamer met deur
zodat de privacy optimaal is. We
werken voornamelijk met de protheses en protheselingerie van
Anita en Amoena. Van deze beide merken hebben we volledige
borstprotheses en deelprotheses.
Het belang van een deelprothese is groot omdat een bh alleen
goed en comfortabel kan zitten
wanneer de maat voor beide cups
goed is. Meer kunt u een vrijblijvende afspraak maken met onze
mammacare adviseuses Nelleke
of Adrie, of kijk op onze website.

In de in engelse stijl ingerichte
winkel is de koffietafel het hart
van de zaak. Jaap en Dieneke
van Veen nemen de tijd voor hun
klanten. Onder het genot van een
kopje koffie in een ontspannen
en gezellige sfeer, krijgen zij persoonlijke aandacht. Over de maat
hoeft niemand in te zitten, want
die heeft Jaap al in de eerste oogopslag bij binnenkomst vastgesteld. Ook is het bij Van Veen de
gewoonste zaak van de wereld,
dat de gekochte kleding, indien
nodig, gratis wordt vermaakt. Hun
vakmanschap baseert zich op
kennis en jarenlange ervaring en
liefde voor het vak. Naast de uitgebreide collectie, die mensen uit
de hele regio trekt, hebben klanten ook een ruime keuze aan ondergoed, nachtkleding, riemen,

dassen en shawls. Als speciale
service houdt Van Veen ook bretels en petten op voorraad. Voor
de heren is er een mooie collectie in kostuums en kolberts van
Atelier Torino, jacks van Jupiter en
pantalons van M.E.N.S. Modieuze overhemden van Le Dub, Marvelis en Giordano en pull-overs
en vesten van Bailey’s. De dames
kunnen mooi gekleed worden in
de jumpers, vestjes en 2- en 3 delige setjes van Rabe, Roberto Sarto, Another Woman, Le Comte en
Leona. En natuurlijk ook rokken
van Setter en pantalons van het
Duitse merk Gerke in diverse modellen en kleuren.
Komt u eens vrijblijvend binnen
stappen op de open dagen 5-6-7
oktober. U bent van harte welkom.

Badmode
Helemaal geen zin in de koude
wintermaanden en zonnige trip in
het vooruitzicht? De badcollecties
2018 worden vanaf begin november alweer geleverd!
Van der Schilden Lingerie
Raadhuisplein 10, Aalsmeer
www.schilden-lingerie.nl

Door Miranda Gommans

Christiaan Sijnen (zittend) en Adam Tasi in hun winkel in de Zijdstraat.

Hoogwaardig materiaal, luxe extra’s
en veel detail

Steel de show met een tas
Met een uitgesproken tas steel je de show. De nieuwe collecties
geven voor ieder wat wils. Prachtige uitvoeringen geïnspireerd
op Engelse tradities en authentieke heidelandschappen maken
je outfit compleet.
De nieuwe tassen sluiten naadloos aan bij het nieuwe modebeeld deze winter. Met invloeden
zoals weelderige botanische bloemenpatronen, nostalgie uit de jaren dertig en veertig, sterke contrasten en reptielstructuren. Natuurlijk zijn de nieuwste tassen
gemaakt van hoogwaardig materiaal, luxe extra’s en veel detail.

Dames en heren hebben volop keuze uit het brede assortiment
stijlvolle en sportieve kleding.

Deze zorgen voor een ongekend
rijke uitstraling van iedere tas.
Het merk Bulaggi kiest voor haar
collecties thema’s zoals Little Manor, Tender Highlands en Pi Casa.
Met ieder hun eigen karakteristieke kenmerken als fundament.
De kleuren zwart, donkergroen,
kaki, bordeaux en signaalrood
zorgen daarbij voor spannende

combinaties met een hoog modisch gehalte en tijdloze elegantie. Maar je kunt ook voor andere kleuren gaan. Met grijs, zilver,
roze en cognac maak je van jouw
tas - in combinatie met bijzondere materialen - een absolute eyecather. Heel fraai hierbij zijn metalen handvatten. Er is deze winter ook ruimte voor een ambachtelijke look en feel, waarbij lasercut en stoere studs gecombineerd
worden in casual tassen. Dit thema zien we uitgewerkt met pailletten, lak en metallics die refereren aan de reflectie van water.
Tassen waarmee je voor de dag
mag komen. Foto: Bulaggi

Retailer of the Year’ 2017/2018

Shoeby pakt 4 awards

De ABN AMRO Retailer of the Year verkiezing is de grootste consumentenverkiezing van Nederland. Wij zijn enorm blij én razend
trots dat we met Shoeby tijdens het Retailer of the Year Gala op
14 september maar liefst 4 awards in de wacht hebben gesleept!
Tijdens de Retailer of the Year verkiezing worden ieder jaar de beste winkelketens en webshops van
Nederland gekozen. In de afgelopen maanden werden ruim 450
retailers beoordeeld door meer
dan 260.000 consumenten in 30
verschillende categorieën. Shoeby eindigde daarbij op de eerste
plek in de categorieën Damesmode winkelketen, Damesmode
webshop, Kidsmode winkelketen
en Kidsmode webshop!
Nummer 1 in kidsmode
In de categorie Kidsmode wist
Shoeby de retailers Zeeman, HE-

MA, WE Fashion en H&M achter
zich te laten. Met een eindcijfer
van 7,90 voor de fysieke winkel en
een 7,74 voor onze webshop mogen we onszelf dit jaar de beste
kidsmode-retailer van Nederland
noemen. ”Gewoon een goede
webshop! Nooit problemen mee
gehad. Aankopen zijn goed en
leuk verpakt en het kaartje maakt
het persoonlijk.”
Nummer 1 in damesmode
Ook in de categorie Damesmode pakten we de winst: met een
eindcijfer van 7,97 voor de fysieke winkel eindigden we boven

Arthur & Willemijn, Jeans Centre, Zeeman, C&A, Miss Etam,
Bristol, WE Fashion, MS Mode
en H&M. Onze webshop scoorde
een 7,85 waarmee we ook daarmee op de eerste plaats eindigden. De respectievelijke nummer
2 t/m 10: Jeans Centre, Zalando,
H&M, Esprit, Miss Etam, Zeeman,
C&A, Bristol en HEMA. “Zowel
de Shoeby website als de winkel
hebben leuke kleding. De winkel
heeft mijn voorkeur aangezien je
daar erg goed, vriendelijk en vakkundig wordt geholpen.”
Bedankt voor je stem!
Uiteraard hadden we deze awards
niet gewonnen zonder de steun
van onze fans. Jullie hebben ons
op nummer 1 gezet! Wij willen je
hartelijk bedanken voor je stem
en nodigen je graag uit dit succes met ons te vieren. Kom naar
jouw favoriete Shoeby-winkel en
proost met ons op jouw favoriete
(web)winkel!
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Afslanken&zo

Praktijk Dyvon

Afvallen kan iedereen, maar op gewicht blijven is veel moeilijker
en daar helpen Joyce van Hal en Heidi Stamitz, voedingscoaches
van Afslanken&zo, je graag bij.

De Body check brengt uw gezondheid in beeld. Een soort APK
voor uw lichaam.

Wat doet Vitatec Global
Diagnostics?

Geen dieet maar gewoon
een gezonde levensstijl
Afslanken&zo staat voor meer dan
afslanken alleen; er is professionele begeleiding bij elke stap. Met
het programma van PowerSlim
helpt Afslanken&zo je naar een gezonde en evenwichtige levensstijl,
terwijl toch genoten kan worden
van lekker en gezond eten. De producten van PowerSlim zijn smakelijk. Het geeft de mogelijkheid om
‘gewoon’ zes maaltijden per dag
te eten. In combinatie met groente en vlees of vis kan elke dag een
lekker gerecht op tafel gezet wor-

den. Samen naar een blijvend resultaat is het uitgangspunt van deze afslankmethode. Wie eenmaal
het gewenste streefgewicht heeft
bereikt en zich een gezond en
evenwichtig voedingspatroon heeft
aangemeten, staat er overigens
nog steeds niet alleen voor. De begeleiding gaat nog een jaar lang
door als stimulans voor het bereikte resultaat. Afslanken&zo heeft
vestigingen in Aalsmeer en Badhoevedorp. Meer weten? Kijk op
www.afslankenenzo.nl.

Shoeby Aalsmeer viert
haar 5-jarig jubileum!
Dit jaar is het 5 jaar geleden dat Shoeby Aalsmeer haar deuren
opende aan de Zijdstraat 34-36 te Aalsmeer. Wij nodigen jou uit
om dit met ons te komen vieren. Van woensdag 20 t/m zondag
24 september profiteren alle klanten van een spetterende voordeelactie.
Van fashion tot beauty
Shoeby heeft altijd de nieuwste fashion voor een vriendelijke prijs.
Het dameslabel Eksept vind je exclusief bij Shoeby. Voor de kids
zijn er de eigen labels: voor meiden en Mitch voor de jongens. De
heren shoppen het eigen label Refill. Style je outfit af met de leukste
accessoires en maak je look compleet met een paar toffe schoenen. Ontdek ook de heerlijke Eksept cosmeticalijn, met onder andere bad- en doucheproducten.
Leuk om (jezelf) cadeau te doen!
Jouw personal shopper
Wanneer je naar Shoeby komt, krijg
je persoonlijk advies van jouw personal shopper om die stoere, casual of chique outfit te vinden. Iedere dag staat het team van Wilfred
en Miranda Koekkoek klaar om jou
van top tot teen te stylen!

der concept waarmee zij zich weten te onderscheiden binnen de
Nederlandse mode-industrie. In
ruim 35 jaar is Shoeby uitgegroeid
tot een toonaangevende retail- en
full service franchise organisatie
in Nederland en België. Het van
oorsprong Brabantse modebedrijf
heeft met modische, betaalbare
en eigen ontworpen collecties een
serieus aandeel in de Nederlandse mode branche. Een groot team
van designers ontwikkelt wekelijks
de meest trendy collecties. Shoeby
heeft een duidelijke visie over mode, winkelbeleving, winkeluitstraling en hoe klanten geadviseerd
moeten worden. Ze wil een oprechte, persoonlijke band tussen
haar klanten en medewerkers creeren. Deze persoonlijke communicatie met klanten is ook een belangrijke en onderscheidende succesfactor.

Over Shoeby
Shoeby heeft een uniek en bijzon-

Graag tot ziens bij Shoeby aan de
Zijdstraat 34-36 te Aalsmeer.

San Bao Praktijk

Shiatsu geeft mij rust van
binnen
Na enkele zware aandoeningen kon Leny Bark alleen nog uitgeblust op de bank liggen. De vermoeidheid ging maar niet over. Tot
ze iets geheel nieuws probeerde: shiatsu. Nu maakt Leny weer
wandeltochten met haar hond.
Twee hartinfarcten, stents in haar
lichaam, een jaar heftige pijn en
uiteindelijk een galsteenoperatie. Leny Bark (60) heeft het flink
voor de kiezen gehad. En daarna was ze constant extreem moe.
“Ik had nergens meer energie
voor. En ik was doodsbang dat ik
weer iets ernstigs mankeerde. Ik
kreeg angstaanvallen en moest
angstremmers gaan slikken. Bovenop de cholesterolpillen die ik
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal en wist niet hoe ze daar uit
moest komen. Tot ze in de krant
een interview las met Petra van
der Knaap, die zich in Aalsmeer
had gevestigd met haar San Bao
Praktijk voor shiatsu massagetherapie. “Ik had nog nooit van shiatsu gehoord. Maar ik dacht: laat
ik dat maar eens proberen.” Niet
veel later lag ze op de mat waar
de therapeute haar klanten behandelt. Een bijzondere ervaring.
“Ze legde iets warms op de littekens van mijn operaties. Daarna
drukte ze zachtjes met haar duimen op verschillende plekken op
mijn lichaam. Tussendoor luisterde ze steeds naar mijn polsslag.
Het was heel ontspannend.”
Shiatsu is een oosterse behandelwijze om mensen van gezondheidsklachten af te helpen. Een
klacht – zoals pijn of vermoeidheid - betekent in deze leer, dat
er een blokkade zit in de ener-

giebanen (‘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.
“Het geeft mij rust van binnen”,
zegt Leny. “Ik was heel druk. Als ik
bij Petra geweest ben, voel ik me
heerlijk. De pijn in mijn armen en
benen is niet helemaal weg, dat
komt door de cholesterolmedicijnen. Die zijn heftig voor je spieren. Maar ik heb mijn energie terug. In elk geval voldoende om de
dingen te doen die ik leuk vind. Ik
kan weer fietsen en zwemmen. Ik
loop weer met de hond. Alles wat
ik zo lang heb moeten missen.” Ze
hoeft geen angstremmers meer te
slikken, en angstaanvallen heeft
ze niet meer. Maar aan stoppen
met shiatsu denkt ze voorlopig
niet. “Het doet mij lichamelijk en
geestelijk zoveel goed, ik ga er
lekker mee door.”
Shiatsu massagetherapie wordt
vergoed door de zorgverzekeraar
mits je een aanvullend pakket
hebt. Meer weten of een afspraak
maken? www.sanbaopraktijk.nl of
bel 06-15280701.

Het betreft een uniek meetsysteem, nieuw op de markt in Nederland, welke is ontworpen en
ontwikkeld in Zwitserland. Sinds
1993 werken artsen en therapeuten in veel Europese landen waaronder Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland al met dit systeem.
Het meetsysteem meet de structuren van het lichaam veilig en
nauwkeurig. In een vroeg stadium
zijn verstoringen in het lichaam te
signaleren voordat er lichamelijke klachten optreden. De meetresultaten leveren een schat aan informatie op. De gezondheidstoestand van alle organen (bijvoorbeeld de nieren, de longen en het
hart) en systemen van het lichaam
(bijvoorbeeld het lymfatisch-,
spijsvertering- en immuunsysteem en het systeem waartoe de
spieren, skelet en gewrichten behoren) wordt zichtbaar gemaakt.
Als u altijd al eens hebt willen weten hoe het met de gezondheids-

Stretchwalker

Proefloopdag
Op zaterdag 30 september is er weer een Stretchwalker Proefloopdag bij Smit schoenen in Mijdrecht. Iedereen die kennis
wil maken met de award-winnende balans schoen is van harte welkom om zelf te testen wat een verschil deze revolutionaire
schoen voor je houding kan beteken. De klanten mogen met een
paar test schoenen een uur lang buiten gaan wandelen of winkelen en ervaren hoe balans je leven kan veranderen!
De oorsprong van Strechwalker
(zool) is gebaseerd op het balansprincipe van de oude traditionele Japanse sandaal Ippon-ba
geta, een balanssysteem, dat de
harmonie tussen mens en natuur
symboliseert. Deze houten Japanse sandaal balanceert op een hak,
die in het midden van de zool is
geplaatst waardoor de drukverdeling onder de voet verdeeld wordt
en je gewrichten met 30% minder
belast worden. Doordat de zool
iets verhoogd is worden de bekken gekanteld en komen de wer-

Ed Kriek Optiek Aalsmeer

Verbouwen!

De winkel van Ed Kriek Optiek aan de Stationsweg 2 in Aalsmeer
gaat rigoureus verbouwen. Vanaf 3 oktober a.s. zal het mooie
pand van een prachtig nieuw interieur voorzien worden met de
nieuwste meetapparatuur.
Op beide verdiepingen wordt het
interieur aangepast naar een eigentijdse, warme en sfeervolle
uitstraling gericht op de toekomst.
Dit doen we om nog duidelijker te
laten zien waar we voor staan, namelijk persoonlijke oogzorg door
deskundige professionals. Tijdens
de periode van de verbouwing zal
het team van Ed Kriek Optiek de
werkzaamheden voortzetten op
een tijdelijke locatie aan de Zijdstraat 73 (naast dierenwinkel van
de Zwaard). In deze tijdelijke win-

kel zullen alle voorkomende optiek werkzaamheden uitgevoerd
worden en verlenen wij de service
zoals u van ons gewend bent. Ook
onze audicien van Oorwerk verhuist tijdelijk met ons mee en beschikt daar over een eigen ruimte. Medio november verhuizen we
weer terug naar ons vertrouwde
pand aan de Stationsweg 2.
Ook zo nieuwsgierig geworden?
Houd beide locaties en de Nieuwe Meerbode in de gaten voor
meer nieuws.

toestand van uw lichaam is gesteld, dan is het nu tijd voor een
preventieve check up met de Body check van Vitatec Global Diagnostics. Zaterdag 23 september is
Vitalfeld therapeut Yvonne Schimmel aanwezig op locatie aan de
Weteringstraat 2 te Aalsmeer. U
kunt op deze locatie een afspraak
maken of telefonisch met Yvonne zelf: 06-15499391 Bij voldoende belangstelling zal Yvonne 1 per
maand op deze locatie aanwezig
zijn.
Voor uitgebreide informatie:
http://www.praktijkdyvon.nl

vels boven elkaar te staan, waardoor je nog makkelijker loopt. Het
gepatenteerde stretchleer zorgen
voor een perfecte pasvorm en een
ware wellness voor uw voeten. Uitermate geschikt voor mensen
met reumatische klachten, gevoelige voeten, rugklachten of diabetes en voor iedereen die lekker wil lopen op hippe pasvormschoenen. Wees welkom op zaterdag 30 september bij Smit schoenen Mijdrecht en laat je verrassen door deze award winnende
schoenen.
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Dames kiezen voor comfortabele
elegantie

Kracht, schoonheid en creatieve
zelfexpressie

Fluweel als extra dimensie

Sterke vrouwen
in stoere outfits

Comfortabele elegantie. Daar draait het komend seizoen om.
Met verrassende looks door de keuze van kleuren, combinaties
en materialen.
Ook de natuur blijft deze winter
inspireren. Tropische bladeren en
veelkleurige bloemen vormen een
origineel contrast met de winterse materialen waarop ze geprint
zijn. Fluweel geeft een extra dimensie aan de prints door de vele
kleurenschakeringen naargelang
het licht erop speelt. Dit nieuwe
materiaal in de collectie van onder meer Nathalie Vleeschouwer
komt in een heerlijke zachte uitvoering met veel comfortabele
stretch, waardoor de fluweelprints
een rijkelijke uitstraling maar met
een extreem draagcomfort hebben.
Na de midilengte, heeft nu ook de
maxilengte haar plaats gevonden.
Dit zie je zowel in de rokken als

jurken terugkomen. Naast de lossere volumes komt ook de smalle taille veelvuldig voor. De verschillende patronen zorgen voor
veel mogelijkheden en originele combinaties en hierdoor kun je
met enkel een paar stuks veel verschillende looks creëren. Allemaal
afgestemd op de gelegenheid of
je gemoed.
Dé ‘statementlook’ van dit seizoen
is zonder twijfel de lange gebreide
grijswitte jurk in combinatie met
de maxisjaal met grafisch zwartwit patroon. Hiervoor is inspiratie
gevonden bij de Berbercultuur in
de hoge Atlasbergen van Marokko, waar deze kleuren en patronen veel voorkomen in tapijten en
ander handwerk.

De natuur blijft deze winter inspireren. Foto: Nathalie Vleeschouwer

Een net jurkje, een stoere jeans, een lederen jacket. Met kleding bepaal je jouw gemoedstoestand van dat moment. De mode
helpt de zelfbewuste vrouw komend seizoen een handje.

Hip, stoer en opvallend. Foto: Retour.

Ook tieners weten hoe ze er uit
willen zien

Avonturen beleven
in stoere kleding

Sterke vrouwen kunnen dragen
wat ze willen. Toch doet de stoere look het deze winter opvallend
goed. Die domineert de dameskleding- en accessoirecollectie
van merken zoals Vans. Er wordt
verder geborduurd op het succes
van de stoere jacket-trend van
een jaar geleden. Iets wat we in
de complete outfit terug zien.
De nieuwe collecties zijn ontworpen om de vriendschappen tussen vrouwen te vieren. De items
kunnen worden gedragen als
symbool voor de sterke houding
van vrouwen en de essentie van
hun kracht, schoonheid en creatieve zelfexpressie door middel

van stijl. Dat betekent inderdaad
dat het stoere jacket dit seizoen
wederom haar opwachting maakt.
Uitgevoerd in een traditionele nylonstijl met ritssluitingen en zakken met knoopsluitingen. Heel
bijzonder is de lange quilted coat.
Ideaal voor als het wat meer begint af te koelen. Een bijpassende
cap mag niet ontbreken.
Kijken we naar het schoeisel dan
mogen die best kleur hebben. Bij
een stoere outfit doen felkleurige
nylon sneakers het goed. Bijvoorbeeld van die fraaie ‘old skool’modellen van matchend nylon
bomberjackmateriaal op het hielpand.

Sterke vrouwen dragen wat ze willen. Foto: Vans

Avonturen beleven met je vrienden. Dat doe je in stoere kleding.
Ook tieners weten tegenwoordig hoe ze er uit willen zien. Mooi
en ook nog eens hip!
Zowel voor meisjes als jongens
zijn er mooie, trendy wintercollecties. De meiden gaan voor stoer,
urban en toch vrouwelijk. Deze winter combineren girls stoere
denim jeans met flairpijp met opvallende streepjesshirts. Bijvoorbeeld in de kleur legergroen van
super zachte stof, maar wel met
badges op de mouwen. Knopen
en borduursels zorgen deze winter voor een extra stoere touch.
Een echte musthave is de fake
leather tracking. Te combineren

met een van de jurkjes en je hebt
een toffe outfit voor school of een
feestje. De boys kunnen kiezen uit
een meer klassieke, hippere collectie. Zoals bij het label Retour.
Een stoere jeans krijgt daar een
hip effect door het te combineren met de reversible bomber en
een stoere sweater. Opvallend is
het gebruik van de kleuren legergroen en tabak-bruin in broeken,
sweats en accessoires. Het ziet er
gaaf uit en je beweegt je er ook
nog eens prima in.

Modellen waarmee je trendy
voor de dag komt

Bescherm je ogen ook
in de winter
De zonnebril is een modeitem bij uitstek. Ook in de winter mag je
deze niet vergeten. Hij beschermt je ogen tegen de laaghangende zon, maar geeft je ook een uitdagende look.
Met een zonnebril maak je een
modestatement. Je kunt er deze
winter alle kanten mee op. Klassieke vormen zijn tijdloos. Voor
hem en haar. De dames kunnen
gaan voor een fraaie oversized
zonnebril. Het vintage-geïnspireerde silhouet van zo’n model
krijgt een moderne uitstraling ver-

sterkt met gesatineerd metaal accenten. Nieuwe interpretaties van
oude modellen horen bij de moderne trends. Een model met afgeronde metalen en degradé glazen staat garant voor een uitbundige jetset look. En oversized,
heerlijk dramatische brillen zijn bij
uitstek geschikt voor fashionable,

Fraaie ontwerpen in uitbundig roze

Geraffineerd decolleté
Klassieke vormen zijn nog steeds tijdloos. Foto: Moncler
eigentijdse vrouwen. Wil je echt
de show stelen, dan verleg je je
grenzen met een groot rond montuur. Stijlvol, modern, maar toch
ook retro! De heren kiezen vooral voor traditioneel. Zo blijft het

pilotenmodel en de retrouitvoering gebaseerd op de jaren zestig
onverminderd populair. De monturen zijn te verkrijgen in diverse kleuren. Al blijft zwart toch het
meest gewild. Heel stijlvol.

De decolletébeha maakt een opmars. Met geraffineerde ontwerpen in uitbundig roze krijgt het decolleté een mooie opkijk. Speciaal voor vrouwen die houden van kleur.
Lingerie in kleur komt prachtig
uit bij blouses en jurken met een
wijd decolleté: diep uitgesneden
met een fijn gebloemd borduursel. De beha is dan voorzien van
enkele charmante details, zoals
een siersteentje met strikje tussen
de cups en fijn borduursel aan de
aanzet van de schouderbandjes.
Bij sommige decolletébeha’s willen de bandjes nog wel eens van
de schouders zakken. De decolletébeha beha lost dat slim op:
de schouderbandjes zijn aan de
achterzijde iets meer in het midden geplaatst zodat ze prima op
hun plaats blijven. Het merk Rosa

Faia laat dat in de nieuwe collectie fraai zien.
Verder geeft het doorlopende
frame en het rugpand van stevige tule optimale steun. De tweedelige cups met een mooi gewelfde lengtenaad modelleren zacht
en het fijne butterflymotief geeft
de decolletébeha een betoverende uitstraling.
Overigens kan de decolletébeha
prima gecombineerd worden met
een andere slip met bijpassend
motief: Zoals de brutaal shorty,
een tailleslip met gebloemd borduursel of een modieuze hoge
tailleslip. Durf te combineren!

Diep uitgesneden met een fijn gebloemd borduursel. Foto: Rosa Faia
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Aalsmeerpas
Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk
De gemeente werkt samen met het
Heeft u een laag inkomen
of een uitkering
en een klein vermogen?
Sociaal
loket
vanaf 2 januari
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Dan komen u en uw inwonende kinderen tot en met 17 jaar mogelijk in
voor de jeugdhulp (Jeugdwet), zorg en ondersteuning (Wmo 2015) en
om deelname aan sport- en culturele
aanmerking voor de Aalsmeerpas.
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intermediair zoals de school van uw
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Heeft u zorg of
ondersteuning nodig?

1431
EH
Aalsmeer
Heeft u al een pas? Het
is dan
goed
om uw pas te laten registreren. U krijgt
dan de nieuwsbrief met de laatste aanbiedingen. Meer informatie over de
aanbiedingen, de voorwaarden om in aanmerking te komen en hoe u de pas
kunt aanvragen is te vinden op: www.aalsmeerpas.nl.

Heeft u hulp nodig bij
het zoeken naar werk?

Openingstijden
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vanAd
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Wethouder Zorg
Verburg:tot en met vrijdag
van 8.30 - 12.00 uur.
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doen dan een aanvraag voor vergoeding
van bijvoorbeeld de contributie van
een sportvereniging of muziek- of
cultuuronderwijs bij het Jeugdsportfonds
of Jeugdcultuurfonds.
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ker van het Sociaal loAls er in uw gezin of huishouden sprake is
Veranderingen op het gebied van
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kijkt samen met u
inkomen
van een wat meer ingewikkeld probleem,
komt uw vraag terecht bij het sociaal team.
De nieuwe wet zorgt ook voor veranderingen op welke zorg het beste bij

Heeft uw kind
jeugdhulp nodig?

GRATIS

ZWEMLESSEN

Overige voorzieningen
voor inwoners met een
laag inkomen
De gemeente vindt het belangrijk dat
inwoners met een laag inkomen en
een klein vermogen kunnen meedoen
in de maatschappij, voor hen zijn tal
van voorzieningen waar zij gebruik van
kunnen maken.
Wanneer u onverwachts voor bijzondere
uitgaven komt te staan en een laag
inkomen hebt, dan kunt u misschien
in aanmerking komen voor bijzondere
bijstand. Dit kan zijn voor bewindvoering
of rechtsbijstand. U doet de aanvraag
voor de bijzondere bijstand voordat u de
daadwerkelijke kosten maakt.
Ook hebben inwoners met een laag
inkomen de mogelijkheid via de
gemeente te kiezen voor een collectieve
zorgverzekering. U ontvangt korting
op het basispakket en een aanvullende
verzekering. Daarnaast is er bijvoorbeeld
een tegemoetkoming mogelijk bij hoge
zorgkosten en kunnen inwoners in
bepaalde situaties kwijtschelding voor
gemeentelijke belastingen aanvragen.

Hoe kan ik
voorzieningen
aanvragen?
Via de site www.aalsmeer.nl/minima
kunt u kijken welke voorzieningen
er zijn en hoe u ze kunt aanvragen.
Ook kunt u contact opnemen met het
Sociaal loket.

Openingstijden Sociaal loket
Bij het Sociaal loket kunt u terecht
voor alle vragen over wonen,
welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening en jeugdhulp.
Openingstijden Sociaal loket
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
8.30 tot 12.00 uur
Woensdag
13.00 tot 16.30 uur
Telefonisch spreekuur Sociaal loket
Maandag t/m donderdag
08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag
08.30 tot 12.30 uur

Telefonische bereikbaarheid

U kunt het Sociaal loket telefonisch
bereiken via (0297) 38 75 75.

E-mail

U kunt een e-mail sturen naar:
sociaalloket@aalsmeer.nl
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Dümmen Orange hoofdsponsor

Basketbal Aalsmeer

Aalsmeer - Het is weer zover; de
mooiste snijbloemen en planten
die Nederland te bieden heeft, komen weer samen tijdens het Bloemsierkunst 2017 event! Dit jaarlijkse
event vindt plaats van 16 tot en met
24 september in Kasteel Groeneveld
in Baarn. Dümmen Orange is de
hoofdsponsor vanuit de gedachte
dat zij de bloemsierkunst een warm
hart toedraagt door het zichtbaar en
actief op de kaart te zetten.
Bloemsierkunst 2017 is een tentoonstelling vol groeiende, bloeiende sfeer en schoonheid. Alle zalen
in Kasteel Groeneveld zijn in diverse
stijlen ingericht door bloemstylisten
van wereldklasse, met het mooiste
wat de Nederlandse bloemen- en
plantensector te bieden heeft. Het
event is een cadeautje voor de consument, maar ook een professionele
showcase van alles dat deze sector
tot de absolute wereldtop laat behoren. Daarnaast is BLOEMKUNST
2017! een aansprekend inspiratiemoment voor kwekers, bloemisten,
groenstylisten en liefhebbers van alles wat groeit en bloeit.

Aalsmeer - In de eerste wedstrijd
van het seizoen kregen de heren
van Basketbal vereniging Aalsmeer
het tweede team van BC Apollo op
bezoek. Voor de Amsterdammers
moet dit een welhaast traumatische
ervaring zijn geweest. Vanaf het eerste moment speelde Aalsmeer de
tegenstander van het veld. De eerste klap was de driepunter van Junior Kees Buskermolen na 20 seconden waarna Aalsmeer aan het
eind van de eerste periode een voor
Apollo nog draaglijke stand 15-7 op
het scorebord stond. De 1-3-1 zoneverdediging stond als een huis
en aanvallend was het team voortdurend dreigend. Driepunters nummer 2 en 3 van Buskermolen maakten dat de tegenstanders strakker
op hem gingen verdedigen waardoor er nog meer ruimte ontstond
in de Amsterdamse verdediging. De
ruststand bedroeg derhalve maar
liefst 44-10.
In de tweede helft behield Aalsmeer
de concentratie en het hoge tempo
uitstekend vast en ook in de derde
periode kon Apollo slechts 5 punten
bijschrijven. De van Volendam overgekomen Ger Molenaar bewees onmiddellijk zijn meerwaarde voor het
team. Niet alleen had hij een belangrijk aandeel in de score, maar
bovendien zorgde hij voor de nodige
rust in het team. In de vierde periode waren het Sebastiaan Stokman
en Dennis Zijlstra die de wedstrijd
definitief op slot gooiden, voor zover
dat al niet was gebeurd. Voor trainer/coach Kees Buskermolen senior was deze wedstrijd een bewijs
dat het team opnieuw hoge ogen zal
gooien in de competitie, waarbij se-

Bloemsierkunst van
internationale allure

Superieure bloemen en planten
van Dümmen Orange
Topveredelaar Dümmen Orange is
ook dit jaar weer hoofdsponsor van
Bloemsierkunst 2017. Onder andere
de chrysanten, gerbera’s, anjers, rozen, calla’s, anthuriums en de succulenten zullen stralen in het kasteel! Dümmen Orange staat al meer
dan 100 jaar voor excellente prestaties in de internationale sierteelt.
Bij Dümmen Orange zijn topveredelaars vanuit de hele wereld samengebracht in één onderscheidend
merk. Het bedrijf wil met de beste
traditionele en nieuwe technieken
de grootste verzameling van superieure bloemen en planten op aarde creëren. Het geheim van het succes is niet alleen een breed én diep
productportfolio, maar ook blijvende
betrokkenheid bij alles wat er daarna met de planten en bloemen gebeurt.
Bloemkunst 2017 wordt gehouden
van 16 tot en met 24 september en
is alle dagen geopend van 10 – 17
uur. Kaarten zijn online te bestellen
via kasteelgroeneveld.nl

Heren geven Apollo les in
verdedigen: 85-24

Swingen in de supermarkt
Aalsmeer - Zaterdag 16 september ging het dak eraf in de Albert Heijn op het Praamplein. Een
groep enthousiaste leden van Fitness Aalsmeer heeft staan swingen
tijdens de zumba demonstratie die
werd gegeven door Cyrille Harmens.
Maar ook het Albert Heijn personeel
heeft de sportschoenen uit de kast
getrokken om aan te sluiten tijdens
de zumba.
En alsof dat nog niet genoeg was
hebben de AH medewerkers samen
met een fanatieke Fitness Aalsmeer
deelnemers meegedaan aan een
circuittraining. Dit allemaal om
sporten en bewegen te stimuleren

Start competitie
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 22
september wordt er bij Buurtvereniging Hornmeer een begin gemaakt
met de competitie 2017-2018. Iedere kaartliefhebber is weer van harte welkom. Aanvang 20.00 uur, zaal

Bridgeavonden
bij Onder Ons
Inschrijven kan tot en met zondag

Jeugdmuziekconcours
klassieke muziek
Aalsmeer - En een nieuw project
van KCA is de organisatie van een
Jeugdmuziekconcours
Klassieke
muziek, in samenwerking met zorgcentrum Aelsmeer. Dit concours is
open voor kinderen tussen 8 en 14
jaar die in staat zijn een klassiek
stuk, naar eigen keuze, van rond vijf
minuten ten gehore te brengen. Inschrijven voor dit concours kan nog
tot en met aanstaande zondag 24
september. Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Inschrijven kan
via het formulier op de website van

KCA (kunstencultuuraalsmeer.nl).
Het concours zal plaatsvinden op
zondag 8 oktober. In het zorgcentrum is een vleugel aanwezig, maar
in principe is elk instrument toegestaan. Alle kandidaten worden beoordeeld door een deskundige jury.
De hoofdprijs is 200 euro en er zijn
prijzen van 100 en 50 euro te winnen.
Voor verdere informatie kan contact
opgenomen worden met Wilbert
Streng via 06-22627963 of wjmstreng@hotmail.com.

Local The Night in P60 met
Aalsmeerse band Wildcat
Amstelland - Op donderdag 28
september vindt een nieuwe editie
van Local The Night plaats in P60.
De regionale helden mogen de Amstelveense poptempel veroveren.
Na een spectaculaire editie van Local XXL 2017 én de eerste reguliere editie biedt P60 ook in het nieuwe seizoen weer graag het podium
aan het beste lokale talent. Met dit
keer: L.A. Summertime, Wildcat en
Crescent! De zomer mag dan voorbij zijn, in de hoofden en harten van
de bandleden in L.A. Summertime
schijnt de zon onverminderd fel.
De gezellige coverband is van vele
markten thuis en beperkt zich niet
tot één stijl: van oude blues tot moderne pop, ze doen het allemaal. En
ook niet onbelangrijk, je kan er altijd lekker op dansen! Wildcat werd
opgericht in 1980 (!) en is still going
strong! Met tijdloze invloeden als
the Rolling Stones, Van Halen en

Kudelkamp was
weer top
Kudelstaart - Het is inmiddels alweer een tijdje geleden, maar de organisatie is het Kudelkamp nog niet
vergeten. Het was weer top. Veel
oude, maar vooral veel nieuwe gezichten hebben het jaarlijkse Kudelkamp ontdekt. Er is veel gelachen,
gedanst, gesnoept, spelletjes gedaan en zoals het hoort heel weinig
geslapen. Dit jaar namen maar liefst
38 kinderen deel aan het kamp met
daarbij 11 personen als leiding! Bij
deze wil de organisatie alle sponsors, alle vrijwilligers en alle deelnemers bedanken voor weer een
geweldig kamp. “Het was top.” Inschrijven voor volgend jaar kan
al via https://www.facebook.com/
stichtingkudelkamp.

Led Zeppelin maakt Wildcat eigen-

Aalsmeer - Uitslag Bridgeclub Onder Ons eerste speeldag op 6 september:
A-lijn: 1e Chista Leuven en Rita Ritzen 65.83%; 2e Ariette Tromp en Rogier Kerner 61.25%; 3e Bert Huiskes
en Hans Visser 56.25%
B-lijn: 1e Wil Stokman en Janny Tates 69.79%; 2e Alie van Verseveld en
Til Eveleens 61.98%; 3e Tijmen van
Dongen en Martin van der Laarse
58.85%

Tonnie winnaar
bij Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Er wordt het hele jaar door

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond houdt Allen Weerbaar op
maandag 25 september in buurthuis het Middelpunt in de Wilhelminastraat. De aanvang is 20.00 uur,
deur open vanaf 19.30 uur voor inschrijving, koffie of thee. Er wordt
niet gekaart voor seizoensprijzen,
maar iedere avond zijn leuke prijzen
te winnen. Het inleg geld is 1,50 eu-

wijze ‘high energy rock’. De ervaren Aalsmeerse groep is dan ook
niet vreemd van een covertje in deze stijl. Samen met hun compromisloze eigen composities zorgt dit voor
een rockshow van formaat.
Crescent is een Haagse rockband
die met hun eigen nummers van elke show een uniek spektakel maakt.
Met invloeden van onder andere
U2, Radiohead, Pearl Jam en Editors
weet de band hoe het is om pakkende rocksongs te schrijven. De band
staat bekend om hun lichtgevende gitaarspel, de strakke baslijnen,
drumpartijen en een sterke stem die
je niet snel zal vergeten. De band
heeft het afgelopen jaar Nederlandse poptempels als Het Paardcafé,
De Paap en Podium Duycker al platgespeeld en is nu klaar voor de toekomst met hun Crescent 2017 Tour.
Dus, donderdag 28 september naar
Local The Night. Zaal open 20.00
uur, aanvang 20.30 uur. De toegangsprijs is in de voorverkoop 5
euro, op de avond zelf aan de zaal 7
euro per persoon. Kijk voor meer informatie op www.p60.nl.

Aalsmeer - Om acht uur begon de
dartscompetitie in ’t Middelpunt. Er
werd rustig gestart en afwachtend
gespeeld. Wat doen de tegenstander? Alle deelnemers bleken alweer
aardig in het spel te zitten. Bij Sebastiaan Dolk ging het in het begin niet zo goed, maar naarmate de
wedstrijd vorderde, ging het hem
steeds beter af en hij wist zelfs de
eerste plaats te veroveren. Ben van
Dam was ook niet erg tevreden over
z’n spel, gooide vaak een lage sco-

Lezing over
paddenstoelen

Nico wint bij
Ouderensoos

Amstelland - Luister op zondagmiddag 15 oktober om 14.00 uur
eerst naar een lezing met beeld over
paddenstoelen, en kom daarna mee
het Amsterdamse Bos in om te proberen zoveel mogelijk paddenstoelensoorten te vinden en te benoemen. De rondleiding wordt gegeven
door paddenstoelenexperts Henk
en Jenny Breij. Maximaal 16 deelnemers vanaf 16 jaar. Aanmelden verplicht: De start is in De Boswinkel.
De kosten zijn 5 euro per persoon.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorps-

Sebastiaan 1e bij
het darten

Kijk voor aanmelden, informatie en
andere activiteiten op www.amsterdamsebos.nl of kom naar De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. De
winkel is iedere dinsdag tot en met
zondag geopend van 10.00 tot 17.00
uur en telefonisch bereikbaar via
020-5456100.

en een bijdrage te leveren aan een
gezonde leefstijl. Fitness Aalsmeer
en Albert Heijn hopen de voorbijgangers enthousiast te hebben gemaakt voor sporten.
Degene die dit zelf graag komen
uitproberen kunnen dit vrijblijvend
doen door mee te doen aan de AH
sportactie. Door middel van het sparen van zegels bij elke 10 euro aan
boodschappen kunnen klanten zich
gratis inschrijven om deel te nemen
aan diverse sportactiviteiten. Het
was een geslaagde middag waarbij vast en zeker een aantal mensen
enthousiast gemaakt is om te gaan
sporten.
open vanaf 19.30 uur voor koffie,
thee en inschrijving.
Het koppelkaarten op vrijdag 15
september is gewonnen door Wil
ter Horst en Ans Doeswijk met 5684
punten. Op twee Tonny Favie en
Corry Durieux met 5159 punten. En
op drie Frits Zeldenthuis en Paolo
Molia met 5002 punten. De poedelprijs was voor Essy van Es en Marja
van Schip met 3494 punten.
C-lijn: 1e Marja Barendsen en Els
Scholten 64.06%; 2e/3e Jan en Jelly
Breetvelt en Piet en Willy van Leeuwen 61.46%
Uitslag tweede speeldag op 13 september:
A-lijn: 1e Trees de Jong en Hans
Pothuizen 60.83%; 2e Jaap en
Henk Noordhoek 59.17%; 3e Ariette Tromp en Rogier Kerner 56.25%
B-lijn: 1e Sima Visser en Lia Huiskes
59.17%; 2e Wil Stokman en Francoise Daudel 57.29%; 3e Nico Tas en
Hennie Jooren 50.83%
C-lijn: 1e Marja Barendsen en Huub
Zandvliet 61.67%; 2e Jan en Jelly
Breetvelt 60.00%; 3e Frits en Stien
Blommestijn 57.50%
op de woensdagavond gekaart in het
Dorpshuis en de aanvang is altijd
20.00 uur. Op 13 september is Tonnie Favie eerste geworden met 5526
punten, Guda Kluinhaar werd tweede met 5165 punten en Marry Akse werd derde met 5147 punten. De
poedelprijs was deze week voor Gerda Raadschelders met 3926 punten
ro per persoon. Er wordt geklaverjast en gejokerd.
De winnaars van de eerste, heel gezellige avond zijn: H. van Bemmelen met 5454 punten, gevolgd door
mevrouw van Bemmelen met 5251
punten. Op plaats drie J. Alderden
met 5236 punten en op plaats vier P.
Schuit met 4953 punten. Bij het jokeren ging de hoogste eer naar mevrouw L. Klaassen en de hekkensluiter was mevrouw J. de Vries.
Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met Lida de Nooij via
0297-325040

rieus gemikt gaat worden op promotie.
Wisselend succes
De jeugdteams van BV Aalsmeer
speelden met wisselend succes. Het
zeer jonge team U 14, waarin de
helft van de spelers hun eerste wedstrijd ooit speelden werd onder de
voet gelopen door AMVJ. Dit team
is echter enthousiast aan het trainen
om zo snel mogelijk veel bij te leren.
De talentvolle mannen U 18 wonnen bijzonder knap hun uitwedstrijd van AMVJ (41-35), terwijl het
eerste U 16 team, ook tegen AMVJ,
met 43-14 kansloos was tegen een
zeer goed ingespeelde tegenstander. Toch mochten deze jongens zeker trots zijn op het vertoonde spel.
Het tweede U 16 team speelde een
zeer goede wedstrijd tegen Hoofddorp en leek tot een paar minuten
voor tijd met de winst naar huis te
kunnen gaan. Mooie scores van met
name Milo Schuijt en Shea de Bies
maakten dat de Aalsmeerders uitstekend partij bleven geven. De vermoeidheid sloeg echter genadeloos toe in de laatste periode. Met
nog 50 seconden te spelen was de
stand 45-44 en uiteindelijk verloren
de Aalsmeerders met 51-44. Ook
zij mochten met opgeheven hoofd
huiswaarts keren.
Alle teams van BV Aalsmeer trainen
op dinsdagavond in de nieuwe Waterlelie sporthal en op donderdagavond in de Bloemhof, waarbij ook
een zeer enthousiaste groep kinderen van 7 tot 11 jaar door Anniko
van Daalen wordt getraind. Nieuwe
leden zijn bij alle leeftijdsgroepen
vanzelfsprekend van harte welkom.

Voorronde Nederlands Team
Kampioenschap Poker
Aalsmeer - Vrijdag 29 september
is The Beach aan de Oosteinderweg het decor voor een voorronde van het Nederlands Team Kampioenschap Poker (NTKP). Dit seizoen worden er verspreid door heel
Nederland ruim 55 voorrondes gespeeld. De beste 20% van de voorronde gaat door naar de halve finales. Uiteindelijk wordt in de grote finale gestreden voor de titel ‘Beste
Pokerteam van Nederland’. Ook in
Aalsmeer en omstreken kan iedere
pokerliefhebber zich met een team
inschrijven en zich misschien wel
kronen tot Nederlands Kampioen.
The Beach wordt omgetoverd tot
een ware pokerroom waarin de
deelnemers in de eerste plaats strijden om het beste pokerteam van
Aalsmeer te worden. Het winnende
team mag dan een jaar lang deze titel dragen. Daarnaast maken ze ook
nog kans om kampioen van Nederland te worden.
“Dit is het enige pokerkampioenschap voor teams in Nederland en
het mooie er aan is dat het zeer toegankelijk is voor de vele amateurpokeraars die ons land rijk is”, zegt
Mathijs Jonkers, organisator van
het Kampioenschap. Iedereen die
mee wil doen, kan zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het
kost een team van 4 spelers slechts

12,50 euro per persoon om mee te
doen. Pokeraars hebben ook de mogelijkheid om een seizoenkaart te
bestellen. Zij mogen dan onbeperkt
meedoen aan de voorrondes door
heel Nederland. Pokeraars kunnen
zelf een team van vier spelers samenstellen en zich aanmelden.
Laagdrempelig toernooi
“Om mee te doen hoef je geen poker
koning te zijn. Waar sommige deelnemers al sinds jaar en dag pokeren,
spelen anderen het spelletje hier pas
voor het eerst! Het NTKP is een evenement dat voor iedereen toegankelijk is. Ondanks de laagdrempeligheid van het Team Kampioenschap,
steekt het zeer professioneel in elkaar. De aanwezige toernooidirecteur en aankleding van de ruimte
met professionele pokertafels geeft
de spelers echt het gevoel dat ze aan
een professioneel toernooi in een
casino deelnemen”, vervolgt Mathijs
Jonkers. “Er wordt niet om geld gespeeld, maar puur om de eer. Pokeren voor prijzen is niet toegestaan
binnen de Nederlandse wetgeving.
Toch willen we het mooie spel poker naar iedere regio toebrengen
en we zijn blij dat pokerenthousiasten uit Aalsmeer en omgeving ook
mee kunnen doen.“ De voorronde in
Aalsmeer begint om 19:30 uur.

Stijldansen voor beginners

re, maar had wel net genoeg punten om tweede te worden. Kees de
Lange deed het rustig aan de hele avond, maar zijn eindtotaal was
wel goed voor de derde plaats. Peter Bakker werd vierde. Voor Franklin Dolk was het deze week afzien
tegenover z’n vader Hans, die hem
net voor bleef, en dus vijfde werd.
Franklin moest genoegen nemen
met de zesde plaats.
Op dinsdagavond 26 september is
er weer darten in het Middelpunt
in de Wilhelminastraat 55. De zaal
is vanaf half acht open, de leeftijd
om mee te doen is vanaf 16 jaar en
deelname kost 2,50 euro per keer.
Er kunnen nog nieuwe spellers bij,

Uithoorn - Vanaf vrijdag 29 september start de beginnerscursus
stijldansen bij Danscentrum Colijn. Deze cursus bestaat uit 15 lessen en kan daarna eventueel vervolgd worden. De chacha, rumba, jive, salsa, quick step, wals en
tango zullen geleerd worden. Dansen is een superleuke hobby; qualitytime met je partner en vrienden,
lekker bewegen én uitgaan! Niet alleen leerzaam, maar ook leuk dus.
Er wordt gedanst op top 40 muziek in een prachtige locatie. Axel
en Heleen Colijn maken van de lessen een feest. Naast de cursussen
worden ook nog regelmatig themaavonden en andere leuke feestjes
georganiseerd.

huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op
donderdag 14 september waren er
helaas maar twee jokeraars en het
spel is gewonnen door Gerard de
Wit met 83 punten. Plaats twee was
voor Trudy Knol met 244 punten. Bij
het klaverjassen was deze week, Nico de Ron met 5757 punten de beste, gevolgd door Coby van Weerdenburg met 5506 punten en Huub
Bouwmeester met 5409 punten. De
Ouderensoos hoopt nieuwe kaarters te mogen verwelkomen, vooral
is de club naarstig op zoek naar jokeraars. Kom kijken of speel direct
mee, het mag allebei. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, telefoon 0297-340776.

Proefles
Hoe vaak hoor je niet: “Oh, dat dansen! Dat lijkt me zo leuk! Jammer
dat ik het niet geleerd heb.” Voor

Arnold sterk bij
Sjoelclub
Rijsenhout - Afgelopen donderdag is de eerste competitieavond
gespeeld bij Sjoelclub Rijsenhout.
De Hoofdklasse is gewonnen door
Arnold v.d. Linden, gevolgd door Lineke van Brakel en Rien Ravensbergen. In Klasse A was Gert Lan-

deze mensen is er goed nieuws: Het
is nooit te laat om te leren dansen.
Twijfel of vragen? Kom langs op de
eerste les en doe, geheel vrijblijvend, mee aan de les.
Gevorderden
Vanaf 24 september starten de lessen voor gevorderden. In het verleden gedanst en wil je graag weer
beginnen? Maar je weet niet op
welk niveau? Ook hier hebben Axel
en Heleen een mooie mogelijkheid
voor gecreëerd, de gratis herintreders privéles. Tijdens deze privéles worden de nog aanwezige vaardigheden doorgenomen en eventueel bijgewerkt. Daarna wordt, in samenspraak met het koppel, besloten op welke groep het beste ingestroomd kan worden. Twijfel niet en
bel voor een afspraak: 06-53559450.
Kijk voor meer informatie op www.
dansenpartycentrumcolijn.nl.
ser de beste. In zijn kielzog Annelies Ravensbergen en Elisa Arendse. In klasse B was de hoogste eer
voor Marjo Sym, gevolgd door Alie
van Tol en Elisa Arendse. En in klasse C bleek Els v.d. Linden onverslaanbaar. Op twee Annie v´t Zelfde
en op drie Astrid Overbeek De volgende sjoelavond is op donderdag
28 september in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat. Aanvang is
19.30 uur.
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Wedstrijdzeilen

FIQAS levert spannende
strijd tegen Bevo

Ronde en Platbodemjachten
sieren Westeinder op
Aalsmeer - De jaarlijkse zeilwedstrijden in de Ronde en Platbodems
troffen dit jaar rustig zeilweer. Na
een week met extreem veel wind
was er in het weekend nog een kalme, overwegend zuidwestelijke wind
over. Genoeg om de vaak zware Ronde en Platbodems vier banen waarin twee kruisrakken te laten verzeilen. Extra zeilen, zoals de kluiverfok
en voor-de-wind onder het grootzeil nog een zg. ‘aap’ waren daarbij geen uitzondering. Deze traditionele wedstrijden worden georganiseerd door WesteinderZeilwedstrijden in samenwerking met en vanaf
de haven van de W.V. Nieuwe Meer.
Er zijn al een generatie lang buitengewoon fraaie wisselprijzen te winnen. De ‘Zilveren Blaker’ bij de Aken
en Boeiers blijft dit jaar in Aalsmeer;
Richard Pannekoek mag met een
serie van 1, 1, 2 en 1 zijn naam laten bijschrijven. John Cornelisse
won met zijn ‘Geertruida’ bij de Tjalken en Skutsjes de ‘Lugerdina Smeltekop’ - prijs met een serie van 1, 1,
2 en 2. In de kleinere Tjotters won
Pieter Duyvis in de ‘Triton’ met 4 eerste plaatsen zeer overtuigend de in-

middels zeer lange Stamboekwimpel
en in de Zeeschouwen deed Harry
Nefkens daar met zijn ‘Thresor’ niet
voor onder. Zijn vier keer een eerste plaats was goed voor de O.G. ter
Gast Memorial-prijs; hij bleef Frans
Hamers in de ‘Zeekot’ (vier keer
twee) duidelijk voor. De Westlanders
werden oorspronkelijk gebruikt om
in het westen, door smalle vaartjes
en onder lage bruggen door, tuinbouwproducten te vervoeren. Dat
verklaart het scheepsmodel: laag,
plat en smal. Zij kwamen dit jaar
voor de tweede keer aan de start.
Peter Barendse won met zijn ‘Tijdgeest’ drie keer. Tijd voor een vierde
race was er voor hem op zondag niet
meer. Op het Starteiland kon hij de
nieuw ingestelde Westeinder-Westlander WZW Bokaal in ontvangst
nemen; daarna hadden deze schippers nog een fiks aantal uren terug
te varen naar hun thuishavens in het
Westland. Surf voor details en schitterende foto’s van prachtige schepen naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl en okwh.nl (Westlander
Schippers Collectief).
Theo van Mierlo

Foto: Wim Rietveld

Sportservice wordt Team
Sportservice Aalsmeer
Aalsmeer - Sportservice Aalsmeer
gaat vanaf maandag 18 september
verder onder de naam Team Sportservice Aalsmeer. Het moederbedrijf
heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nog betere dienstverlening. Ook de communicatie-uitingen en website zijn hierbij meegenomen. Daarom lanceert Team
Sportservice Aalsmeer, naast de
nieuwe naam, ook een nieuwe website.
Positieve effecten
De missie van Team Sportservice
Aalsmeer is alle inwoners van de
gemeente te laten profiteren van de
positieve effecten van sporten en
bewegen. Om dit nog meer uit te
stralen, is gekozen voor de subtiele
naamswijziging en bijhorend logo.
Wat niet verandert, zijn de buurtsportcoaches en de JOGG-regisseur van Team Sportservice die nog
steeds actief zijn in de gemeente om
zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen.
Activiteiten voor iedereen
Team Sportservice Aalsmeer organiseert in opdracht van de gemeente vele sport- en beweegprojecten
voor jong en oud, voor mensen met

en zonder beperking. Uiteraard in
samenwerking met scholen, sportaanbieders, zorg- en welzijnsorganisaties en andere organisaties.
Daarmee is Team Sportservice het
lokale sportloket. Op de vernieuwde
website vindt men eenvoudig wat
voor wie, wanneer en waar wordt
georganiseerd.
Sportadvies
Inwoners die willen gaan sporten of
bewegen, maar geen idee hebben
welke mogelijkheden er zijn, kunnen gerust eens contact opnemen
met de buurtsportcoaches. Zij weten alles van het actuele sportaanbod in Aalsmeer. Ook voor mensen die (sociaal) een drempel voelen, staat de buurtsportcoach klaar
om samen die eerste stap te zetten.
Inwoners, sportaanbieders, zorgen welzijnsorganisaties of andere organisaties kunnen met vragen over sporten en bewegen of
over een project contact opnemen
met Team Sportservice Aalsmeer via
06-39790182. Neem ook eens een
kijkje op de nieuwe website: www.
teamsportservice.nl/aalsmeer. Team
Sportservice Aalsmeer is onderdeel
van de provinciale sportorganisatie
Team Sportservice Noord-Holland.

Wedstrijdzeilen

Frans Nefkens totaalwinnaar
woensdagavondwedstrijden
Aalsmeer - De Soling is een dik
acht meter lange kielboot van Noors
ontwerp uit 1965. Deze voorheen
Olympische driemansboot gaat zeer
lang mee. Frans Nefkens bewees
dat met zijn Soling uit 1983, waarmee in 1992 nog Olympisch werd
gezeild. De vele trimmogelijkheden
wist Nefkens goed te benutten tijdens de woensdagavondwedstrijden in het afgelopen seizoen. Deze
zeilwedstrijden geven zowel beginnende als geroutineerde schippers
uit verschillende klassen een eerlijke kans om mee te zeilen. De gezeilde tijd wordt gecorrigeerd volgens
de ‘Aalsmeerse Tijd Correctie Factor’,
die steeds weer wordt aangepast op
grond van de meest recente resultaten. Dit seizoen kwamen er in totaal
weer 65 schippers aan de start en
de bedoeling was dat de series afgelopen week zouden worden afgesloten met een vijftiende race. Het
volle clubhuis van de Watersport
Vereniging Aalsmeer gaf de indruk
dat er dan ook volop gezeild was,
maar helaas was niets minder waar.

De extreme wind nam ‘s avonds
te laat af om nog verantwoord het
water op te gaan en terecht moest
wedstrijdleidster Ingrid Meester de
laatste race voor gezien laten. Dat
minderde een gezellige prijsuitreiking totaal niet. Derde in totaal werd
Van der Zwaard met zijn International 86 (86 punten). De tweede prijs
ging naar Rick Rolleman. Hij voer
met een J22 van de W.V. Aalsmeer
en kwam tot 34 punten. Frans Nefkens won duidelijk met zijn Soling.
Een stabiele serie van 4, 1, 3, 1, 3,
3, 3, (12) en 5 bracht hem slechts
23 punten. Constant voorin zeilen
met een boot op snelheid zijn altijd
de ingrediënten voor een toppositie
en Nefkens wist dit goed in te vullen. Zijn naam wordt gegraveerd in
de wisselprijs, die blijvend in de prijzenkast van de Watersportvereniging staat en het bootkussen, uniek
ingeborduurd met ‘WAW 1e Overall 2017’ mag hij meenemen naar
Zaandam. Surf voor details en foto’s
naar www.wvaalsmeer.nl.
Theo van Mierlo

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 23 september:
F.C.AALSMEER
Te Werve 1 - F.C.A. 1
A.J.A.X. 3 - F.C.A. 2
F.C.A. 3 – D.S.K. 2
F.C.A. 4 – Castricum 5
V.V.C. 6 - F.C.A. 5
F.C.A. 6 – IJmuiden 8
T.O.B. 4 - F.C.A. 7
Zeeburgia 9 - F.C.A. 8
F.C.A. 45+1 – S.C.W. 45+1
Vrouwen
IJmuiden V1 - F.C.A. V1
F.C.A. V2 – A.M.V.J. V1
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Meteoor V1 - R.K.D.E.S. V1
S.C.W.
S.C.W. 1 – Overbos 1
S.C.W. 2 – Zandvoort 2

14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u
12.00 u
16.45 u
14.30 u
11.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
11.30 u

S.C.W. 3 - Argon 7
S.C.W. 4 – Arsenal 5
S.C.W. 5 - U.N.O. 2
SCW 35 +1 – BSM 35 +1

14.30 u
12.00 u
10.45 u
14.30 u

Zondag 24 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Warmunda 1
F.C.A. 2 - K.D.O. 2
F.C.A. 3 – D.I.O.S. 4
F.C.A. 4 - H.Y.S. 4
F.C.A. 5 - Hillegom 10

14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
D.I.O.S. 1 - R.K.D.E.S. 1
R.K.D.E.S 2 - Ouderkerk 2
N.W.U.2 - R.K.D.E.S. 3
D.S.O.V. 3 - R.K.D.E.S. 4
R.K.D.E.S. 5 – Arsenal 5
RKDES 6 – Pancratius 10

14.30 u
11.00 u
12.30 u
12.30 u
12.00 u
12.00 u

De pupillenploeg en trainers van AV Startbaan.

Aalsmeer - In de tweede speelronde van de BeNe League stonden de
mannen van FIQAS Aalsmeer zaterdagavond 16 september voor
het eerst voor het eigen publiek in
de Bloemhof. Tegenstander was
het noord Limburgse Herpertz/Bevo. Wedstrijden tussen beide teams
zijn meestal erg spannend en dat
was ook deze avond niet anders:
de teams waren aan elkaar gewaagd en er werd gestreden op het
scherpst van de snede.
FIQAS startte voortvarend en binnen twee minuten had topscorer Rob Jansen (hij zou uiteindelijk goed zijn voor negen goals) al
twee keer gescoord: 2-1. Absolute
man-of-the-match was echter keeper Gaby Birjovanu, die de ene na
de andere prachtige, spectaculaire redding verrichtte en in de vijfde minuut ook een penalty keerde.
Hij hield zijn team in de race. Tot 6-6
ging de strijd volkomen gelijk op.
Samir Benghanem werd fraai vrijgespeeld door Wai Wong en Jansen
scoorde niet alleen vanuit de opbouw, maar ook uit de rechterhoek.
Na een kwartier was er toch een
kleine voorsprong voor Bevo: 6-8
en even later 7-9. Remco van Dam
en Robin Boomhouwer trokken de
stand weer gelijk: 9-9 en in de slotfase van de eerste helft kwam FIQAS, dat snel en gevarieerd speelde, voor het eerst aan de leiding:
13-10 via Quinten Ouderland, Remco van Dam en Lars Kooij. Een paar
keer slordig balverlies gaven de bezoekers de kans om bij te blijven en
dat deden ze dan ook: 14-14. Rob
Jansen zorgde voor een minimale
voorsprong bij rust: 15-14.
De tweede helft zou mogelijk nog
spannender worden. Eerst trok Bevo de stand meteen gelijk (15-15),
maar in de paar minuten die volgden bouwde FIQAS Aalsmeer weer
een voorsprong van drie punten
op: via Remco van Dam, die eerste zelf twee keer scoorde en daarna Samir Benghanem vrij speelde aan de cirkel en opnieuw een
fraaie stop van Birjovanu werd het
18-15. Robin Boomhouwer zorgde nog voor de 19-16, maar daarna
brak een wat slordige fase aan. Tim
Bottinga liep tegen een tijdstraf aan,
een vlieger ging mis, er werd een
paar keer balverlies geleden én er
werd een strafworp gemist. Het leidde tot de 19-19. Een poging om Samir aan te spelen aan de cirkel ging

ook niet goed (19-20) en even later was er te veel ruimte aan de eigen cirkel, waarvan Bevo profiteerde: 19-21. FIQAS Aalsmeer knokte zich echter terug in de wedstrijd.
Via Rob Jansen en een sterke actie
van Remco van Dam was het binnen
een minuut weer gelijk. Nu ging de
vlieger wel goed: Robin Boomhouwer speelde aan en van Dam rondde af: 22-21. Wong gaf Rob Jansen
de gelegenheid in de starten en zo
was er weer een voorsprong van
twee: 23-21. Twee tijdstraffen binnen een paar minuten gaven Bevo
de extra ruimte die het nodig had
en dus kwam er opnieuw een gelijke stand: 23-23. In de slotfase vielen
de doelpunten om en om. Bij 25-26
werd Rob Jansen wat hardhandig
gevloerd en moest het veld hinkend
verlaten. Kevin Hooijman zorgde
voor de gelijkmaker: 26-26. Bij 2727 en met nog twee minuten op de
klok kreeg eerst Samir Benghanem
een tijdstraf en Hooijman even later
ook. Bevo profiteerde van het dubbele overtal: 27-28 en hoewel Tim
Bottinga nog één keer gelijkmaakte, was het balbezit in de slotminuut
voor Bevo, dat wel raad wist met de
ruimte: 28-29. Een overtreding in de
laatste seconde leverde FIQAS niet
de zo gewenste strafworp op, maar
slechts een vrije worp.
En zo gingen de Limburgers er in
dit super spannende duel en boeiende kijkspel met de punten vandoor, waar een gelijkspel misschien wel verdiend was geweest.
De Aalsmeerse mannen wachten
dus nog steeds op de eerste punten.
Aanstaande zaterdag 23 september
zijn er nieuwe kansen bij het Belgische Visé, dat eveneens nog puntloos is.
Doelpunten: Rob Jansen 9, Remco
van Dam 7, Samir Benghanem en
Robin Boomhouwer 3, Nils Dekker
2, Quinten Ouderland, Lars Kooij,
Kevin Hooijman en Tim Bottinga 1.
Zondag FIQAS 2 thuis
Aanstaande zondag 24 september spelen de mannen van FIQAS
Aalsmeer 2 een thuiswedstrijd in
de Bloemhof. De mannen van AJ
Sports/Hellas komen op bezoek en
de wedstrijd begint om 15.00 uur. En
wie vroeg is kan misschien ook nog
kijken naar een wedstrijd van de
talentvolle jongens A1 van FIQAS
Aalsmeer, die om 13.15 uur Sittardia
op bezoek krijgen.

Foto: www.kicksfotos.nl

Jeugdatletiek AV Startbaan

Veel podiumplaatsen voor
pupillen bij finale
Amstelland - Op zaterdag vond in
Edam de finale van de pupillen competitie plaats. Voor AV Startbaan
hadden maar liefst 25 pupillen (5
teams) zich geplaatst voor deze finale. Vooraf werd gevreesd voor een
dag met veel regen, maar gelukkig
had buienradar het mis en zou het
de hele dag droog worden. De finale begon voor alle teams met estafettes. Na de estafettes volgde de
meerkamp die uit drie verschillende onderdelen bestaat. Alle pupillen van AV Startbaan waren de trainingen al begonnen op 28 augustus en trainden speciaal voor deze
finale maar liefst drie keer per week.
Een optimale voorbereiding dus. Vol
goede moed en goed getraind begonnen de AV Startbaan pupillen
aan deze finale.
Jongens
De jongste pupillen, de mini pupillen (Boris, Leon, Max, Milan en
Stijn) behaalden een hele mooie
derde plaats als team. Milan Franco behaalde individueel een hele
knappe tweede plaats door op zo
een jonge leeftijd al 2.99 meter ver
te springen. De B pupillen (Iloy, Lucas, Manuel, Noah en Tijn) deden
het nog iets beter en werden tweede. Voor deze jongens was het maar
goed dat trainer Jesper Haverkamp
goed had opgelet, want bijna hadden ze geen beker en medailles ontvangen omdat de organisatie een
heel onderdeel vergeten was bij het
totaal op te tellen. Manuel Pattiwael
van Westerloo werd individueel der-

de met een sprong naar 3.73 meter,
een super snelle sprint en een stoot
bij het kogelstoten naar 5.61 meter.
De A1 pupillen (met veel pupillen
uit Mijdrecht en Aalsmeer) konden
helaas niet beschikken over Senna
(blessure), waardoor een podium
plaats moeilijk zou worden. Toch begonnen ook deze jongens vol goede
moed aan de finale. Voor het laatste onderdeel was er nog uitzicht op
het podium, maar helaas ging het
verspringen minder goed. Toch werden de jongens (Florian, Bjorn, Jelle, Niels en Steven) nog knap vijfde, maar dat was voor de jongens
niet waarvoor ze naar Edam waren
gekomen.
Meisjes
De mini pupillen (Evelien, Gioia,
Mingyue, Nubia en Ziva) belanden
helaas net naast het podium, maar
werden wel heel mooi vijfde. De C
pupillen (Caitlin, Lauren, Melody en
Senna) verrasten iedereen met een
hele mooie derde plaats. Lauren Timucin behaalde individueel een hele knappe derde plaats door een
snelle sprint, maar vooral door heel
ver te springen (3.47 meter) en ver
te werpen met de bal (17.72 meter).
Een leuke, sportieve maar bovenal
heel succesvolle dag voor de pupillen van AV Startbaan. Met drie podiumplaatsen bij de teams en drie
individuele podiumplaatsen reisden
de pupillen terug naar Amstelveen
om de dag af te sluiten met patat en
meer lekkers in het clubhuis van AV
Startbaan.

Ook in Alphen de snelste

Zegeteller renner Owen
Geleijn staat nu op zes
Rijsenhout - Voor wielrenner Owen
Geleijn zit er veel smaak aan de toetjes van het wielerseizoen. Afgelo-

pen zondag 17 september won de
nieuweling uit Rijsenhout zijn derde wedstrijd in vier weken en zijn

Programma
handbal Fiqas
Vrijdag 22 september, veld
19.00 u: RKDES - FIQAS,
meisjes C1
Zaterdag 23 september, veld
10.15 u: FIQAS F2 – FIQAS F1
10.15 u: FIQAS D2 – KDO
11.05 u: FIQAS D1 – DSS
11.05 u: FIQAS E3 – DSS
11.55 u: FIQAS jongens C1 –
Nieuwegein

12.05 u: FIQAS E2 – Najaden
13.05 u: FIQAS E1 – KDO
Zaterdag 23 september, zaal
18.45 u: FIQAS heren 3 – Quintus
(Eerste Divisie)
Zondag 24 september, veld
10.45 u: Legmeervogels – FIQAS D3
11.00 u: FIQAS meiden B1 – KDO
Zondag 24 september, zaal
13.15 u: FIQAS jongens A1 –
Sittardia (Jeugd Divisie)
15.00 u: FIQAS heren 2 – Hellas
(eredivisie)
Dinsdag 26 september, veld
18.30 u: FIQAS meisjes C1 - VOC

Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 27 septem-

ber vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Het kaarten op
13 september is gewonnen door Addie
Hofman met 5064 punten. Op twee Els
Vergeer met 5057 punten, op drie Riet
Meijer met 4090 punten en op vier is
Piet Voorn geëindigd met 4861 punten.

zesde van dit seizoen. In de Ronde van Alphen aan de Rijn klopte hij
WTC Amstel-clubgenoot Enzo Leijnse in de sprint. Het tweetal finishte
met een kleine honderd meter voorsprong op een eerste groep van 21
renners, aangevoerd door Jesse Sytema. Tristan Geleijn klasseerde zich
als 31ste. De Kudelstaartse UWTCrenner John Tromp behaalde in de
categorie 60-plus een tiende plek in
een wedstrijd om en over de Nedereindseberg bij Utrecht. Met het einde van het wegseizoen in zicht richten de broers Owen en Tristan Geleijn zich intussen ook op het veldrijden. Tristan staat komende zondag 24 september bij de nieuwelingen aan de start in Dordrecht, Owen

maakt op 1 oktober zijn debuut in de
categorie junioren in de internationale veldrit van Gieten. In de regio kunnen de renners de komende maanden door het landschap ploeteren
in de Amsterdamse crosscompetitie.
De eerste wedstrijd in deze reeks is
op 15 oktober in Nieuwveen. Daarna wordt er ook gereden en gelopen
in Nes aan de Amstel (5 november),
Ouderkerk aan de Amstel (26 november) en Uithoorn (17 december). De
laatste rit is op 31 december in Amsterdam-Sloten. Aan de serie wordt
vooral deelgenomen aan wegrenners
die hun conditie op peil proberen te
houden. Dylan Groenewegen, winnaar van een Touretappe, is een vaste klant op de deelnemerslijst.

Addie wint bij
OVAK-soos

30 Nieuwe Meerbode
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3e Plaats voor Westeinder
Sloeproei Team in Kortgene

In de pedalen met TeamTimmerman

Zondag 5e Tour de Poel

Aalsmeer - De voorbereidingen
zijn in volle gang. Komende zondag
24 september vindt opnieuw de Tour
de Poel plaats. Een fietsevenement,
waar een ieder aan mee kan doen.
TeamTimmerman, die de organisatie in handen heeft, organiseert dit
fietsevenement dit jaar voor de 5e
keer. Er worden verschillende tochten uitgezet van diverse afstanden.
Voor de fanatieke wielrenner is er
een mooie route van 100 kilometer.
Is dat iets te hoog gegrepen, dan
kunt u kiezen voor de 70 kilometer,
deze afstand is er dit jaar nieuw bij
gekomen.
Voor de recreanten wordt er weer
een mooie route van 40 kilometer
uitgezet. En de familieroute van 10
kilometer mag natuurlijk dit jaar ook
niet ontbreken. Met zoveel verschillende afstanden, zit er voor iedereen
een passende route tussen. Wielrenners, citybikes, e-bikes, kinderfietsen, alles en iedereen kan deelnemen. Ook hebben voorgaande jaren deelnemers de tocht op skeelers
gedaan, ook zij zijn uiteraard weer
welkom.
De inschrijving vindt plaats bij het
Westeinder Paviljoen op surfeiland Vrouwentroost. De inschrijfbalie gaat open om 8.00 uur. De deelnemers voor de 100 en 70 kilometer
hebben tot 10.00 uur de tijd om in
te schrijven. Voor de 40 en de 10 ki-

lometer blijft de inschrijfbalie open
tot 12.00 uur. NTFU-leden krijgen
korting op het inschrijfgeld. Deelnemers tot 16 jaar kunnen gratis
meefietsen. Kijk voor meer informatie, over onder andere de inschrijfkosten, op www.teamtimmerman.nl.
Het startpunt is tevens het eindpunt
van alle routes. Voor alle kinderen
ligt erna afloop ook nog een leuk
aandenken klaar! Onder de deelnemers van alle afstanden worden vijf
cadeaubonnen ter waarde van 20
euro verloot.
Fietsen voor de Lotusbloem
TeamTimmerman koppelt altijd een
goed doel aan de fietstocht. Dit jaar
is contact gelegd met de Lotusbloem in Aalsmeer. Een gedeelte
van de opbrengst zal gebruikt worden voor de aanschaf van pedalo’s.
De kinderen, die hun dagbesteding
hebben op de Lotusbloem, kunnen
door middel van deze pedalo’s lekker al spelend bewegen en evenwicht oefenen. Door de jaren heen
zijn er al mooie doelen voorbij gekomen. Voor een fietsclub als TeamTimmerman is het mooi, om in dit
geval voor de Lotusbloem ‘pedalo’s’
aan te schaffen. Zo blijven de heren
en dames dicht bij hun hobby, die
hen bij elkaar gebracht heeft. Klimt
u zondag ook met TeamTimmerman
in de pedalen?

Kudelstaartse maakt er 3-0 van!

Mandy gastspeelster bij
de Ajax vrouwen
Kudelstaart - Vorige week woensdagavond heeft de negentienjarige
Mandy de Boer uit Kudelstaart mee
mogen spelen in een voetbalwedstrijd met de Ajax vrouwen. Omdat
de internationals van Ajax op pad
waren met het Nederlands elftal
en het team diverse geblesseerde
speelsters heeft, was het elftal aangevuld met vijf gastspeelsters van
SC Buitenveldert.
Buitenveldert, dat met zijn eerste
vrouwenelftal uitkomt in de landelijke Topklasse, heeft een samenwerkingsverband met Ajax. Als Ajax
speelsters tekort komt, dan kan het
in wedstrijden en trainingen een beroep doen op talentvolle speelsters
van Buitenveldert. Andersom kan
Buitenveldert ook Ajax speelsters
inzetten die bij Ajax te weinig speelminuten maken of terug komen van
blessures.
De wedstrijd werd gespeeld bij en
tegen 1e klasser ’t Gooi VR1 uit Hilversum. De thuisclub had er een
mooie happening van gemaakt met
voorafgaand aan de wedstrijd een
clinic voor de jeugd. Zodoende was
er veel publiek op de been en heerste er een echt voetbalsfeertje. Mandy had zich ’s middags om 16.00
uur al moeten melden op sportpark
De Toekomst. Vervolgens stapte de
groep in de spelersbus en ging het

richting Hilversum. Na de ontvangst
door mensen van ’t Gooi en het omkleden kon de warming-up beginnen. De aftrap van de wedstrijd was
om 19.00 uur en Mandy mocht starten op haar favoriete rechtsbuiten
plaats. Het elftal van Ajax was met
de Buitenveldert speelsters en door
de afwezigheid van diverse vaste krachten behoorlijk door elkaar
gehusseld. Dat was wel enigzins te
merken aan het veldspel waardoor
het, in combinatie met het inzakken
en heel compact spelen van ’t Gooi,
met de rust nog maar 1-0 voor Ajax
stond.
In de tweede helft raakte het team
wat meer op elkaar ingespeeld en
begon het bij vlagen heel aardig te
lopen. Ook Mandy kon zich meer laten zien en werd een paar keer goed
weggestuurd over de flank. Helaas
werden haar voorzetten niet omgezet in doelpunten. Halverwege de
tweede helft kon Mandy wel de 3-0
op het bord zetten door een afvallende bal uit een corner binnen te
schieten. Uiteindelijk won Ajax de
wedstrijd met 4-0. Na afloop moesten de Ajax speelsters nog even aan
het werk door het uitdelen van de
nodige handtekeningen en het op
de foto gaan met jeugdige fans.
Leuke bijkomstigheden die er op dit
niveau ook allemaal bijhoren.

Mandy de Boer deelt handtekeningen.

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 26 september houdt kaartclub Ons Genoegen een speelavond. Klaverjassen
en rummicuppen staan op het programma. Aanvang is 19.30 uur, zaal
open vanaf 19.00 uur voor inschrijving. Er wordt gekaart in het Hofplein, aan de Clematisstraat, ingang

van het Kloosterhof. De toegangsprijs is 3 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Tijdens de vorige
speelavond is het klaverjassen gewonnen door Ria van de Laan met
5571 punten, op twee Jopie Overdijk
met 5499 punten en op drie Truus
van de Helm met 5460 punten. De
poedelprijs was voor Jose de Jong
met 3649 punten. Bij het Rummicuppen was Rita Wiebes met 52 punten
de winnaar. De poedelprijs ging hier
naar Janny Flameling met 92 punten.

VZOD sterk in de aanval.

Veldkorfbalcompetitie

VZOD aan dameshand
naar overwinning
Kudelstaart – Inmiddels hebben
de korfballers van VZOD twee competitiewedstrijden en een turbulente start van het seizoen achter de
rug. Mede door de aanloopperikelen gingen deze eerste wedstrijden
verloren, dus afgelopen zaterdag
16 september weer een kans om de
eerste punten te pakken. Dit moest
dan uit gebeuren tegen Oranje Nassau, dat ook niet zo voortvarend van
start was gegaan.
Het belang van deze wedstrijd was
het team door trainer/coach van
Kooij – na vertrek van Cor Loef nu
hoofdtrainer van VZOD – tot in detail duidelijk gemaakt, want de Kudelstaarters begonnen op vreemde
bodem furieus door treffers van Paul
te Riele: 0-2. Oranje Nassau haakte
aan door een strafworp, maar Alyssa te Riele scoorde gelijk daarop
een doorloopbal: 1-3.
Een wat mindere fase van VZOD resulteerde in plaatsfouten en te weinig gretigheid en daar wist de tegenstander optimaal van te profiteren: 3-3. Hanna Viet bracht de Kudelstaarters opnieuw aan de leiding,
gevolgd door een prima doorloopbal van Dineke de Boer. Ook Alyssa
te Riele knalde raak van afstand en
bracht zo het verschil op drie: 3-6.
VZOD bleef geconcentreerd spelen en het was Viet die haar tegenstander met mooie treffers tot wanhoop dreef. Ook de sterk spelende
Hein van Leeuwen scoorde van afstand en zo stond er een comfortabele 5-10 op het scorebord.
Vervolgens brak er een doelpuntloze periode aan en besloot coach
van Kooij te wisselen en youngster
Vincent Algra in te brengen. VZOD
moest zien het initiatief weer terug
te krijgen maar liet daarbij ook verdedigend soms een slordig steekje
vallen, waar de tegenstander dankbaar van profiteerde. Toch was het
Paul en zus Alyssa te Riele die de

blauw/zwarten weer op weg hielpen
en zo bereikte VZOD/FIQAS de rust
met 7-12.
Een nieuwe regel in het korfbal is
dat er achtmaal gewisseld mag worden en zodoende stond Eric Spaargaren in de tweede helft weer in het
veld voor Algra. Ondertussen ging
de deze middag ongrijpbare Viet
lustig door met scoren en bracht het
team van coach van Kooij op 7-13.
Oranje Nassau verzilverde een vrije
bal en leek toch nog in een goede
afloop te geloven. De kansen kregen ze hier ook wel voor, maar het
zijn nog altijd de doelpunten die het
verschil maken.
Zo scoorde de onvermoeibare Alyssa te Riele, die haar dame een vervelende tijd bezorgde en heel wat
ballen veroverde, de belangrijke
8-14 en bleef de voorsprong gehandhaafd. Het wordt enigszins
eentonig, maar zodra de tegenstander scoorde was het Viet of Alyssa te Riele die hen weer tot wanhoop dreef. Opnieuw werd Algra ingebracht voor de deze middag slordig spelende Spaargaren en tegelijkertijd Nikki Koningen ter vervanging van De Boer, die de beste dame van Oranje Nassau dit duel netjes aan banden had gelegd. Deze wissels hadden niet direct resultaat (inmiddels was de stand 12-16),
maar Alyssa te Riele met een vrije
bal gevolgd door de op zijn tandvlees spelende Paul te Riele brachten het verschil weer op zes. Nadat
Oranje Nassau voor de laatste maal
gescoord had was het wederom Viet
die de verdiende eindstand op 1319 bracht. Een even welkome als
nodige overwinning voor het team
van trainer/coach van Kooij. Aanstaande zaterdag 23 september om
15.30 uur treedt VZOD thuis aan de
Wim Kandreef aan tegen Woudenberg. Uiteraard wordt aanmoediging
door de korfballers op prijs gesteld.

Winnaars van de eerste prijs, van links naar rechts: Frans Sparnaaij, Frank de
Vries, Guus Verstraten en Dirk Stevens.

6.000 Euro voor ‘Dag van je Leven’

Team Hoekwater-de Vries
wint op Lions Golfdag
Aalsmeer - Vrijdag 15 september
vond op de prachtige baan van het
Golfpark Wilnis de traditionele Lions Golfdag plaats. Deze werd dit
jaar al weer voor de achtste keer
georganiseerd door de Lionsclubs
Aalsmeer en Ophelia. Ondanks de
zeer sombere vooruitzichten waren de weersomstandigheden die
dag werkelijk ideaal voor een heerlijke golfdag. Weliswaar werden de
deelnemers direct na het startsein
op een flinke bui getrakteerd, maar
gelukkig duurde die maar kort en
scheen er een prettig zonnetje de
rest van de middag! Daarvan genoten de deelnemers volop en er werd
met enthousiasme en geconcentreerd gespeeld.
Na afloop van de wedstrijd was er in
het clubhuis een geanimeerde borrel en werd het wel en wee van de
middag doorgesproken. Tijdens de
prijsuitreiking mocht de enthousiaste flight van Hoekwater-de Vries
(met 49 Stableford punten) de beker
voor de eerste prijs in ontvangst nemen. Overigens was het niet alleen
een heel gezellige wedstrijd, maar
ook spannend gezien de punten van
de flights daarna die heel erg dicht
bij elkaar eindigden. Na de prijsuit-

reiking gingen de deelnemers in het
sfeervolle clubhuis van het Golfpark
Wilnis aan tafel en genoten van een
uitstekend diner.
Voorafgaand aan de loterij gaf de
voorzitter van de Stichting ‘Dag
van je Leven’ een korte toelichting
op het sympathieke werk van deze stichting die dit jaar het goede
doel van de Lions Golfdag was. Mede dankzij zijn stimulerende woorden en de fantastische prijzen door
bedrijven ter beschikking gesteld,
gingen de loten in grote hoeveelheden grif van de hand. Hoogtepunt
hier was de uitreiking van de zeer
toepasselijke eerste prijs: een golfarrangement voor 2 personen op
Texel.
Aan het eind van de avond kon een
tevreden organisatieteam de deelnemers informeren dat deze Lions
Golfdag, dankzij hun deelname, de
opbrengst van de loterij en alle zeer
gewaardeerde sponsors een netto
resultaat heeft opgeleverd van 6.000
euro. Dit mooie bedrag is bestemd
voor de stichting ‘Dag van je Leven’ die mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap uit de
regio Aalsmeer de dag van hun leven bezorgd.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 16
september vond in Kortgene (Zeeland) de zevende wedstrijd in de
Hoofdklasse van het Sloeproeien
plaats. Zoals alle andere wedstrijden was ook hier het Westeinder
Sloeproei Team uit Aalsmeer aanwezig. Na de eerste plaats vorige
week in Zwartsluis, werd dan ook
met goede moed afgezakt naar het
verre Zeeland.
De afstand van deze wedstrijd betrof 12,3 kilometer, voor het sloeproeien een relatief korte afstand.
Om 12:51 uur mocht het Westeinder Sloeproei Team starten, samen
met drie andere sloepen. Dat er wederom hard geroeid moest worden,
werd meteen duidelijk. Samen met
de Serdon en het Sloepweesje uit
Hoogmade werden de eerste kilometers geroeid met een snelheid
van ruim boven de 9 kilometer per
uur. Uiteindelijk kon het team beide
boten uit de startgroep losroeien en
werd een inhaalrace op de voorliggende sloepen gestart.

Stroming en wind zorgen altijd voor
veel weerstand bij de Polyester, de
sloep van het Westeinder Sloeproei
Team. En daar had het team op het
middenstuk in de race dan ook last
van. De snelheid zakte in, en de onderlinge aanmoedigingen in de boot
stegen daardoor behoorlijk. Op driekwart van de race werd het team
langzaam ingehaald door een concurrent in het Nederlands Kampioenschap en dat zorgde weer voor
de juiste spirit in het team. Er werd
aangehaakt en de snelheid kwam
weer boven de 9 kilometer per uur.
Het team finishte met een roeitijd van 1:21:55 uur. Dit leverde uiteindelijk de derde plek op bij deze
race, met maar 31 seconden achter
de eerste plaats. Door wederom een
goede uitslag, staat het Westeinder
Sloeproei Team nu tweede in het
Nederlands Kampioenschap. Met
nog één wedstrijd te gaan, wordt
het nog een spannende afsluiting
van het seizoen. De volgende wedstrijd is 30 september in Langweer.

Rolstoeltennis

Ruben Spaargaren maakt
sprong op wereldranglijst
Aalsmeer - Het was een drukke
zomer voor rolstoeltennisser Ruben
Spaargaren. Na het behalen van zijn
Havo-examen brak de toernooiperiode aan. Maar liefst negen toernooien op rij werkte Ruben af. In
Frankrijk, België, Duitsland en Nederland deed Ruben zowel mee in
de single als in de dubbel. Acht keer
wist Ruben de winst te pakken; drie
keer in het enkelspel, vijf keer in het
dubbel. Eind van deze maand vertrekt de Aalsmeerder naar Canada voor een toernooi. Aansluitend
wacht een ander toernooi in Brazilië.
Ruben kijkt tevreden terug op de
zomer. “Voor de eerste keer deed ik
mee in het seniorencircuit en dat is
goed bevallen. Toen ik dit tennisjaar
begon stond ik op de 82e plaats op
de wereldranglijst, maar inmiddels
ben ik gestegen tot plaats 41. Ook in
de dubbelranking heb ik een sprong
gemaakt: van 81 naar 45. Ik hoop
de komende maanden nog verder
vooruit te gaan.”
Wat dat betreft heeft Ruben in Nederlands beste rolstoeltennisser van
dit moment, Maikel Scheffers, een
uitstekende partner. Met Scheffers
aan zijn zijde won Ruben de German
Open in Berlijn. Beide heren zullen
straks ook in Montreal en Florianopolis een duo vormen.

ren. Er wordt al nagedacht over een
eigen auto. Naast de dagelijkse trainingsessies zit Ruben ook nog met
zijn neus in de boeken. Op het Novacollege in Hoofddorp volgt Ruben
lessen economie op Havo-niveau.
Dat extra vak heeft hij nodig om volgend jaar toegelaten te worden op
de Johan Cruyff Academie
Nieuwe sponsors
Tot slot is er nog uitstekend nieuws
op sponsorgebied. De lokale ondernemingen Kreeft & Van Wissen en
Hoekwater hebben toegezegd Ruben tot tenminste 2020 financieel te
zullen ondersteunen. De bijdragen
uit het bedrijfsleven stellen Ruben
in staat te kunnen blijven trainen en
zich zodoende verder te ontwikkelen. De droom om ooit de beste rolstoeltenisser van de wereld te worden komt dankzij die hulp steeds
een stapje dichterbij.
Ruben Spaargaren.
Foto: Arjen Vos Fotografie

Zelfstandig
Naast het tennis is Ruben druk geweest met rijlessen. De in mei 18
geworden Ruben gaat deze maand
nog op voor zijn examen en hoopt,
als dat met goed resultaat is afgelegd, zelfstandig toernooien en trainingen te kunnen plannen zonder
daarbij afhankelijk te zijn van ande-

Windsurfers ‘racen’ over
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Harde wind heeft ook
leuke voordelen vinden met name
windsurfers. Afgelopen woensdag
13 september tijdens de storm waren diverse windsurfers actief op de
Westeinderplassen. Het was spectaculair om te zien en natuurlijk betreft
het hier de goed geoefende, vergevorderde, windsurfers. Een beginneFoto: www.kicksfotos.nl

ling laat zijn plank en zeil in de opslag liggen. Met hoge snelheid raasden de surfers over de Poel en menig inwoner bleef even kijken naar
hun ‘kunsten’. Prachtig om te zien,
de hoge golven, het water dat over
de stenen spat en te midden van dit
‘geweld’ de kleurige zeilen van de
windsurfers.
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Spektakel bij opening van
sportcentrum Waterlelie
Aalsmeer - Na een jaar verbouwen
was het zo ver: Sporthal De Waterlelie werd zondag 17 september officieel geopend. Aan burgemeester Nobel de eer om onder grote belangstelling de opening te verrichten. De
hele middag was een groot feest in
Sportcentrum De Waterlelie met een
Verenigingsmarkt, sport & spel en
rondleidingen. Zondag stroomden
de bezoekers binnen en om 15.00
uur begon het officiële gedeelte onder leiding van Cindy Pieterse. Diverse sleutelfiguren werden op het
podium kort geïnterviewd. Daarna
was het de beurt aan de turngroep
van SV Omnia 2000 om in de spotlight en op muziek hun duizelingwekkende kunsten te vertonen op
de tumblingbaan. Vervolgens opende de burgemeester Nobel de sporthal door op de rode knop te drukken, waardoor een wand omhoog
ging. Hierachter stond Daniëlle Bubberman klaar om haar act te laten
zien. Een prachtige show hoog in de
doeken, met acrobatische elementen en op mooie muziek. Na deze
opening kon het publiek het Sportcentrum verkennen: in de hal was
een Verenigingsmarkt waarop veel
Aalsmeerse sportverenigingen zich
presenteerden. Binnen in de sporthal werden er spellen georganiseerd voor kinderen, waar enthousiast aan mee gedaan werd. Ook verzorgden ESA-medewerkers rondleidingen door het gebouw: van de

sporthal, naar boven, langs de machinekamer, de kantoren en de vernieuwde horeca. De belangstelling
voor de opening was overweldigend,
ruim 500 bezoekers zijn er geweest.
Zij hebben gezien dat Aalsmeer een
mooie sporthal rijker is, en één die
duurzaam in gebruik is. In de sporthal hangt bijvoorbeeld LED-verlichting en op het dak liggen maar liefst
320 zonnepanelen. De sporthal is
sinds maandag 4 september in gebruik door diverse gebruikers, onder
andere door Basisschool de Wegwijzer, Basketball Vereniging Aalsmeer,
Sportvereniging Omnia 2000 en de
KNVB.
Een spectaculaire act van
Daniëlle Bubberman.
Foto: www.kicksfotos.nl

Postduivenvereniging de Telegraaf

Cees van Vliet wint laatste
vlucht vanuit Quievrâin
Aalsmeer - Zaterdag was het weer
te slecht om de duiven los te laten in Quievrâin, dus werd er uitgesteld naar zondag. Zondagmorgen
eerst wat nevel en mist, maar toen
dat opgetrokken was, kon men om
10.00 uur de duiven met een zwakke ZW wind de vrijheid geven. De
gemiddelde afstand was 219 kilometer en om 12.18.06 uur meldde
zich de 14-266 bij Cees van Vliet in
Kudelstaart, en maakte een gemiddelde snelheid van 1565,504 meter
per minuut, dat is bijna 94 kilometer per uur. Gerard & Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart werden tweede
en Comb. van Leeuwen & van Grieken uit Aalsmeer derde.
De uitslag van Quievrâin met
370 duiven en 10 deelnemers:
1. C. van Vliet Kudelstaart
2. Gerard & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
3. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
4. J.H. van Duren Amstelveen
5. W. Wijfje De Kwakel
6. Comb. van Ackooy Hoofddorp
7. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
8. L. v.d. Sluis Uithoorn
9. A. J. van Belzen Kudelstaart
10. Tim Rewijk De Kwakel

12. Mevr. Donna de Klerk
13. Darek Jachowski
14. Comb. Baas & Berg
15. Tim Rewijk
16. J. Spook
17. Th. v.d. Wie
18. D. Baars
19. M. de Block
20. E. Wiersma
21. J.A. van Dijk
22. A.M. Duivenvoorde
Aangewezen:
1. J.H. van Duren
2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
3. L. v.d. Sluis
4. P. v.d. Meijden
5. Comb. van Ackooy
6. C. van Vliet
7. W. Wijfje
8. Gerard & Lies v.d. Bergen
9. J. Vijfhuizen
10. A.J. van Belzen
11. A. v.d. Wie
12. D. Baars
13. Mevr. Donna de Klerk
14. Comb. Baas & Berg
15. E. Wiersma
16. J. Spook
17. Darek Jachowski
18. Tim Rewijk
19. M. de Block
20. Th. v.d. Wie
21. J.A. van Dijk

Eindstand Kampioenschap
over alle vluchten.
Onaangewezen:
1. J.H. van Duren
2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
3. Comb. van Ackooy
4. L. v.d. Sluis
5. Gerard & Lies v.d. Bergen
6. C. van Vliet
7. P. v.d. Meijden
8. W. Wijfje
9. J. Vijfhuizen
10. A.J. van Belzen
11. A. v.d. Wie

Goede start Bloemenlust 1
8, 5-11). Ed en Johan schreven overtuigend het dubbelspel op hun naam.
Bloemenlust 2 kreeg meteen het uit
de derde klasse gedegradeerde derde team van Tezano ’96 op bezoek.
Peter Velleman en Horst Krassen verloren helaas hun drie enkel partijen.
Danny Knol wist zeer knap twee enkelspelen te winnen. Het dubbel van
Danny en Peter werd door goed spel
van Bloemenlust gemakkelijk gewonnen in drie games. De enige vijf gamer werd verloren door Peter met 1012. Einduitslag: 3-7.

Canicross workshop in bos
Amstelland - Op zondag 8 oktober geeft boswachter Annemiek
Stevenhagen een Canicross Workshops. Eerst voor beginners vanaf
9.30 uur en vanaf 11.00 kunnen gevorderden deelnemen. De start is bij
de Arena bij de Amsterdamse Manege, aan de Nieuwe Kalfjeslaan.
Beginners proeven aan de sport en
gevorderden gaan een crossronde
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Open én eerste speelavond
Poel’s Eye in Dorpshuis

Groots internationaal toernooi

World Tour Beachvolley
komt naar The Beach
Aalsmeer - Top beachvolleybalteams uit het internationale beachvolleybalcircuit, zestien dames- en
zestien herenkoppels, het stempel World Tour en de perfecte omstandigheden voor een heus beachvolleybalfestijn. Het zijn dé ingredienten die het in alle opzichten de
moeite waard maken om in de laatste week van oktober een bezoek te
brengen aan The Beach. Van 25 tot
en met 29 oktober vormt het indoor
beachsportcentrum het decor voor
een groots internationaal topbeachvolleybaltoernooi in het kader van
de World Tour, waar punten zijn te
verdienen voor de olympische ranking en een toernooi dat deel uitmaakt van de EK-kwalificatiereeks
voor het Europees kampioenschap
dat in 2018 in Nederland wordt gehouden. Op basis van ranking plaatsen de beste twaalf koppels zich direct voor het hoofdtoernooi. De resterende vier teams komen uit de

kwalificaties die starten op woensdag 25 oktober. Het hoofdtoernooi
start donderdag (dames) en vrijdag
(heren) en wordt vervolgd met de finalerondes op zaterdag en zondag.
Over het aantal inschrijvingen valt al
te melden dat zich een sterk internationaal deelnemersveld aan het vormen is. Naast de topteams uit eigen
land zijn alle sterke Europese landen
vertegenwoordigd. Maar ook van
buiten Europa stromen de inschrijvingen binnen met onder andere
teams uit Canada en Nieuw Zeeland.
Side-events
Het World Tour Event van 25 tot 29
oktober kent behalve een internationaal beachvolleybaltoernooi ook
een aantal side-events als een Hippie Markt, een voetvolley-interland
tussen Nederland en Corsica en een
groots kidsprogramma op zondag.
Meer informatie hierover is te vinden
op www.beach.nl!

Kudelstaart - Morgen, vrijdag 22
september, start dartsclub Poel’s
Eye dan eindelijk weer in het Dorpshuis ‘Het Podium’ van Kudelstaart.
Het is tegelijk dubbel feest, want de
eerste speelavond is tevens de Kudelstaart Open 2017. Wouter Rietveld, de winnaar van 2016, komt
persoonlijk de wisselbeker overhandigen aan de nieuwe winnaar. Wellicht kan hij zichzelf verblijden, maar
er zijn uiteraard nog genoeg andere kanshebbers. De avond begint
met poules van vier darters en daarna worden de darters door hun eigen prestaties in vier niveaus gesorteerd. De Poel’s Eye is dus uitermate
geschikt voor alle niveaus, zowel de
geoefende als meer recreatieve darters komen aan hun trekken. Op het
eind van de avond zijn er maar liefst
acht finalisten en vier uiteindelijke
winnaars. De ‘Grote Winnaar’ wordt
dus de Open Kampioen 2017. De
puntentelling gaat echter gewoon
van start, deze is dit seizoen in de
hoogste ronde is ietwat aangepast
(11, 12, 13, 14, 16 punten, dit was 10,
12, 14, 17, 20). Ook de Hoogste Uitgooi van de avond levert 2 in plaats
van 3 punten op ten op zichtte van
vorig seizoen. Een nieuwigheid is de
periodekampioenschap over telkens
drie speelavonden (1,2,3 / 4,5,6 / enzovoort). Degene(n) met de meeste punten over deze periode is/zijn
periodekampioen en krijgt/krijgen
een prijs én 2 bonuspunten (gelijke
stand is dus mogelijk). Er zijn in totaal vijf periodes. Een andere verandering is de nieuwe verlichting, zogenaamde surround led verlichting.

Deze verlichting belicht het dartsbord aan alle kanten, een zeer fraai
gezicht. Uiteraard worden de spelletjes Mystery Out en de Triple Pot
weer gespeeld.
Kortom, genoeg reden om te komen darten in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Nieuwelingen zijn meer
dan welkom. Men kan gedurende het seizoen aan elk willekeurig dartsactiviteit deelnemen. Lidmaatschap of van te voren opgeven
is niet nodig. Thuis blijven is echter
pas echt onnodig. Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Dus hopelijk tot
ziens op vrijdag 22 september, en
anders (ergens) later in het seizoen.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog allerlei informatie te vinden.
Winnaar Wouter Rietveld (links)
naast finalist William.

Schaken, 1e klasse

AAS 1 redt het net niet

Duikteam Thamen houdt
open avond in zwembad
Aalsmeer - Zondag 17 september was de opening van het nieuwe sportcentrum De Waterlelie.
In de hal stonden vele kraampjes
waarbij kennis gemaakt kon worden
met allerlei verschillende sportverenigingen. Ook duikteam Thamen
was hierbij aanwezig. Het was een
mooie gelegenheid om te laten zien
wat de duiksport inhoudt. Ook was
er informatie beschikbaar over duikcursussen en was er een mogelijkheid om op te geven voor de open
avond. Niet in de gelegenheid geweest om de opening van De Waterlelie bij te wonen en toch interesse om een keer te kijken of duiken
wat voor jou/u is? Geef dan snel op
voor de open avond op 28 september van 21.00 tot 22.30 uur. Voor de
open avond wil Thamen graag een
aanmelding ontvangen (minimale leeftijd 14 jaar). Stuur een email

naar info@thamen-diving.nl of vul
het contactformulier op de website in (www.thamen-diving.nl). Ook
is daar meer informatie beschikbaar
over kosten van de opleiding en
contactgegevens. Vanaf medio oktober start de beginnersopleiding.
Duikteam Thamen is een duikvereniging. Het verschil met een duikschool is onder andere de snelheid
waarmee een duikopleiding wordt
doorlopen. In de praktijk komt het
er op neer dat er na de start van de
opleiding (meestal in oktober) een
afrondende fase is bij een wat acceptabele buitenwatertemperatuur
in mei of juni. Geen gelegenheid om
bij de open avond aanwezig te zijn?
Neem dan contact op voor een alternatieve afspraak, elke donderdag
van 21.30 tot 22.30 uur trainen de
leden in het binnenbad van Sportcentrum De Waterlelie aan de Dreef.

Aalsmeer - AAS komt, als promovendus, dit jaar uit in de loodzware 1e klasse landelijk. Slechts 10
teams spelen hoger en zijn alle min
of meer gesponsord.
De uitwedstrijd was tegen het fusieteam Oud Zuijlen-Utrecht dat vele gerenommeerde spelers in de gelederen telde. Aas miste bovendien
twee van zijn vaste spelers, Ad van
de Berg en Redmar Damsma.
Maar de Azen spelen dit seizoen onbevangen, leuk om op dit niveau te
spelen, maar in 2B hebben de schakers zich ook jaren vermaakt.
De score werd geopend door invaller Henk Noodhoek, die in een versnelde Draak met zwart nooit minder stond en een keurige remise aftikte. Na enige tijd gevolgd door Peter Poncin, die in een correcte Slavische partij geen voordeel bereikte,
maar ook geen nadeel. Zijn tegenstander won eens in zijn jonge jaren
van Victor Kortsjnoj! Nadat ook Willem Hensbergen op bord 10 na een
bijzonder boeiende partij remise
speelde, begonnen de Azen te hopen op een stunt. Zeker nadat Jasper, die een pion op b2 had geslagen (sla nooit een pion op b2, ook
al is het goed) toch mooi een punt
wist te drukken. Ook Simon Groot
deed goede zaken op bord 7. In een
scherpe Franse partij offerde Simon

met wit een pion en kreeg daar een
langdurige aanval voor. Helaas aan
het einde van deze partij begonnen
de kansen van de Azen te keren…
In tijdnood miste Simon de beste
voortzetting en wist zijn aanmerkelijk hoger gerate speler een eeuwig
schaak af te dwingen, remise dus.
Ondertussen was Mark Trimp er
hard afgegaan tegen Pieter Nieuwenhuis (oud Meesterklasse speler). Ook Paul Schrama kon het niet
bolwerken tegen FM Vincent Diepeveen, daarmee scoorde de Rotterdamse afvaardiging een zeldzame 0-2. Maar nog was de hoop niet
vervlogen, op bord 1 overspeelde
FM Johannes Rudolph zijn jeugdige
tegenstander volkomen en scoorde gemakkelijk het punt. AJ Keessen had ook een pion geofferd voor
aanval, maar zijn tegenstander verdedigde cool en na overleg met NPC
Ben werd tot eeuwig schaak besloten. Nu waren alle ogen op Jeffrey
van Vliet, deze speelde een moeilijke partij tegen FM Menno Okkes
(ook oud Meesterklasse) en ging in
het eindspel ten onder. Dit was even
slikken voor de Azen, maar bij een
uitstekende lokale Chinees keerde
de stemming alweer snel terug en
werd het toch een gezellige avond.
Op naar de volgende ronde!
Door Ben de Leur

Start kaartcompetitie FCA

Tafeltenniscompetitie
Aalsmeer - Met een 2-8 overwinning
in Diemen tegen Diemen 2 is Bloemenlust 1 de nieuwe competitie goed
begonnen. De uitslag was wel wat
geflatteerd want vier Aalsmeerse zeges gingen in vier games en in twee
partijen was er zelfs een beslissende
vijfde game nodig. Ed Couwenberg en
Johan Berk moesten beiden dezelfde
tegenstander feliciteren, maar invaller
Danny Knol wist alle drie zijn partijen
te winnen. In een spannende thriller
bleef hij ook de sterkste Diemen-speler de baas (10-12, 12-14, 14-12, 11-

• Nieuwe Meerbode

van ongeveer 4 kilometer lopen.
De materialen kunnen geleend worden. De kosten zijn 5 euro per persoon, graag gepast en contant betalen. Aanmelden kan via 0205456100, via www.amsterdamsebos.
nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag tot en
met geopend zondag van 10.00 tot
17.00 uur.

Aalsmeer - Vrijdagavond 22 september start de nieuwe kaartcompetitie bij FC Aalsmeer. Klaverjassen
en hartenjagen staan op het programma. De kaartavonden zijn toegankelijk voor iedereen, voor jong
(18 jaar) en oud (maakt niet uit).
Voor het hartenjagen kan eenieder zo langskomen, want dat is individueel. Bij het klaverjassen is het
koppelkaarten en natuurlijk mooi
als je een maat meeneemt, soms
lukt het koppels samen te brengen,
maar beter is natuurlijk met een
vaste maat kaarten. Zowel bij het
hartenjagen als klaverjassen worden er drie rondes van 16 partij-

en gespeeld, bij het hartenjagen is
het de bedoeling zo weinig mogelijk
punten te halen en bij het klaverjassen is het precies andersom. Op deze eerste avond liggen er formulieren klaar voor de speelavonden over
het gehele seizoen. De avond start
om 20.15 uur en graag om 20.00
uur aanwezig zijn. Op deze gezellige
avonden wordt er ook een leuke loterij gehouden, dus bijna gaat iedereen met een prijs na huis. Kom eens
kijken en doe mee. Iedere kaartliefhebber is welkom in de mooie kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

Kaartavond DES
Rijsenhout - Vanavond, donderdag
21 september, begint het nieuwe
speelseizoen van Buurtvereniging
Door Eendracht Sterk. Een keer per
maand komen liefhebbers bijeen
voor een gezellige avond klaverjassen of domineren. Er zijn leuke prijzen te winnen en in de pauze vindt
een verloting plaats. De opbrengst
hiervan wordt besteed aan het organiseren van de jaarlijkse ouderenreis. De kaartavond is in dorpshuis De Reede aan de Schouwtraat

FC Aalsmeer zaterdag thuis in actie. Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal

Monsterzege voor RKDES,
winst en gelijk FCA
Aalsmeer - Er is weer volop gevoetbald dit weekend. Ook de eerste teams van FC Aalsmeer zaterdag
en zondag en RKDES Kudelstaart
gingen de ‘strijd’ aan. FCA zaterdag
nam het thuis aan de Beethovenlaan op tegen Teylingen. Het werd
een spannende ‘pot’ dat lange tijd
een gelijke stand kende. Aalsmeer
wist toch een keer meer te scoren,
eindstand 2-1. FCA zondag wachten begint om 20.00 uur. De zaal is
gaat open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Iedereen is
van harte welkom.

te een uitwedstrijd tegen HBC. Een
sterke tegenstander, maar Aalsmeer
liet zich niet kisten en wist er een
gelijk spel (2-2) uit te slepen.
RKDES kreeg thuis aan de Wim
Kandreef Nautilus op bezoek. Het
stond vol bij het hoofdveld waar de
Kudelstaarters geen spaan van hun
tegenstander heel lieten. Een monsterzege op het scorebord na negentig minuten spelen. Met liefst
12-0 wist RKDES te winnen. Was de
tegenstander zo gedemotiveerd of
was RKDES echt zo goed? Vul zelf
maar in… Komend weekend spelen
RKDES en FCA zaterdag uit, FCA
zondag krijgt Warmunda op bezoek.

