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KORT NIEUWS:

Brom etsster
gewond

Aalsmeer - Op donderdag
13 september even over half
zeven in de avond heeft een
aanrijding plaatsgevonden
op de Zwarteweg. Een 27-jarige vrouw zonder vaste woonof verblijfplaats stak bij het
Spoorlijnpad de weg over. De
aankomende auto, bestuurd
door een 68-jarige vrouw uit
Aalsmeer, kon niet meer op
tijd remmen en de twee zijn
op elkaar gebotst. De bromfietsster, die voorrang had
moeten verlenen, kwam ten
val en is naar het ziekenhuis vervoerd met vermoedelijk een arm- en een beenfractuur. Zowel de auto als de
bromfiets liepen schade op.
De automobiliste kwam met
de schrik vrij.

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Hartelust
1 0 0 % ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

PERSONEEL
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uithoorn@expert.nl | 0297-563585

Ontbrekende schakel in lokale hoofdinfrastructuur

Aanleg Molenvlietweg in de raad
Aalsmeer - Volgende week donderdag 27 september staat de eerste raadsvergadering na het zomerreces op het programma voor
het college en de fracties. Groen licht gaat gevraagd worden voor
het bestemmingsplan Oosteinderweg 331-333, de verbouwing
en uitbreiding van de kinderopvang in de Baccarastraat, de aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening en de aanleg
van de Molenvlietweg staat op de agenda.
Ontbrekende schakel
Met de realisatie van deze weg
wordt een tweede aanvang gemaakt met de verbinding tussen
het oostelijke deel en het Centrum van Aalsmeer. Voorgesteld
wordt een effectieve en efficiënte verbinding te realiseren voor
zowel gemotoriseerd verkeer als
langzaam verkeer door de aanleg van deze nog ontbrekende schakel in de lokale hoofdinfrastructuur. Deze schakel is het
doortrekken van de Molenvlietweg tussen de Middenweg en
de Aalsmeerderweg. Het wegvak maakt onderdeel uit van de
zogenaamde Noordvork (de ook
nog aan te leggen Burgemeester
Hoffscholteweg van de Aalsmeer-

derweg en Stommeerkade naar
de Burgemeester Kasteleinweg).
De aanleg van de Molenvlietweg
gaat ook afgestemd worden op
de realisatie van de Burgemeester
Hoffscholteweg, evenals op het
doortrekken van de Middenweg.
Herstructurering
Met de aanleg van deze wegen
wordt, aldus het college, een impuls gegeven aan de herstructurering van het lokale wegennet
voor zowel het fiets- als het autoverkeer.
De nieuwe verbindingen worden
gezien als de cruciale schakels
voor de lokale hoofdstructuur
met het doel om de verkeersafwikkeling in het stedelijk gebied

van Oosteinde en het Centrum
op orde te brengen en te verdelen.
Start dit jaar
Het is de planning om met de uitvoering van de aanleg van de Molenvlietweg nog dit jaar te starten. Allereerst worden kabels en
leidingen verlegd en wordt voorbelasting aangebracht tegen de
dijklichamen aan de Molenvliet.
In 2019 wordt gestart met de
aanleg van de verharding, inclusief de aanleg van twee kruisingen (rotondes) met de Middenweg en de Aalsmeerderweg. De
werkzaamheden zouden dan in
2020 afgerond kunnen worden.
De kosten van het totale project
worden geraamd op 2.608.000
euro. Financiële bijdrages krijgt
de gemeente van Vervoerregio
Amsterdam (1.334.00 euro) en
Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling (637.000 euro). Zelf
draagt Aalsmeer een krediet van
637.000 euro bij.
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Massaal op de ets voor Kunstroute
Aalsmeer - De Kunstroute afgelopen zaterdag 15 en zondag 16
september heeft heel veel inwoners op de fiets gezet.
Het was prachtig, zonnig weer
en door organisatie KCA was gevraagd om zoveel mogelijk op de
fiets te komen of lopend op pad
te gaan, omdat er bij veel locaties, zeker op de Uiterweg, nau-

welijks parkeergelegenheid is. Er
is massaal gehoor gegeven aan
de oproep, want op de Uiterweg
was het zowel zaterdag maar nog
meer op zondag file-fietsen. Bij
de andere, in totaal 27 locaties
stonden eveneens fietsen in overvloed. Het was een beetje autoloze zondag in Aalsmeer.
Ook tijdens deze 21ste editie

bood de Kunstroute een kijkje in
loodsen, kassen en ateliers en een
‘luchtige’ kennismaking met ruim
75 kunstenaars, dichters en muzikanten.
Elders in deze krant nog even nagenieten met veel foto’s van dit
weer heel geslaagde en gezellige
weekend in bruisend Aalsmeer!

DENK MEE OVER HET PROFIEL VOOR
DE NIEUWE BURGEMEESTER
Dit najaar start de werving voor een nieuwe
burgemeester van de gemeente Aalsmeer. Om de beste
burgemeester te vinden stelt de gemeenteraad een
profielschets vast. Nu wil de gemeenteraad van u als
inwoner van Aalsmeer en Kudelstaart graag horen
welke eigenschappen u belangrijk vindt voor een
nieuwe burgemeester.
Denk mee en vul de enquête in via de website van de
gemeente. Dit kan tot zaterdag 22 september. U kunt
ook naar de inloopochtend komen op het gemeentehuis
op zaterdag 22 september 2018 tussen 10.00 en 12.00
uur. De inbreng van inwoners wordt meegenomen bij het
opstellen van de profielschets.

Informatie-avond op 26 september

Gezocht: Brandweermannen
en -vrouwen in Aalsmeer!
Aalsmeer - De brandweer in
Aalsmeer organiseert op woensdag 26 september een informatie-avond voor mensen die interesse hebben in een baan bij de
brandweer. Tijdens deze avond
kunnen brandweermannen en
vrouwen in spé zelf ervaren wat
ze moeten kunnen als brandweervrijwilliger, zoals een brand
blussen, slangen uitrollen, een
deur met geweld openen en door
kleine ruimtes kruipen.
Sta jij altijd paraat om een helpende hand te bieden? Hou je
van afwisseling en actie? De
brandweer rukt namelijk niet alleen uit bij brand. Er wordt ook
hulp verleend bij stormschade,
bij reanimaties, de brandweerlieden redden dieren in nood en geven brandpreventievoorlichting.
Waar anderen weglopen gaat de
brandweer aan de slag; spannend
werk met voldoening.

te betekenis bent voor anderen.
Je ontvangt een vergoeding per
uur voor het oefenen en voor de
uitrukken. Je wordt ruim een jaar
lang opgeleid en door de wekelijkse gezamenlijke oefenavond
blijf je vakbekwaam. Je komt binnen in een hecht team van vrijwillige en beroepsbrandweer professionals.

Teamspeler, stressbestendig?
Woon en/of werk je binnen een
straal van 4,5 kilometer van de
kazerne in Aalsmeer, heb je een
goede gezondheid en conditie,
ben je minimaal 18 jaar oud, een
teamspeler en stressbestendig?
Kom dan langs op de informatie-avond op woensdag 26 september om 19.30 uur in en bij de
kazerne aan de Zwarteweg 77. Je
hoeft je niet aan te melden, kom
gewoon langs! Meer informatie is
ook te vinden op vrijwilligerbijdebrandweer.nl, de facebookpagina
Uitdagende ‘bijbaan’
van kazerne Aalsmeer of neem
Het korps biedt een zeer uitda- contact op met Rik Jonkman via
gende ‘bijbaan’ waar je van gro- 020-5556040.
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Van 19 tot en met 24 november

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. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 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.

Kerkdiensten
Zondag 23 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met Johan de
Ridder.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas,
kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. (Lijnbaan) en 16.30u. (Lichtbaken)
met ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u
Dienst met mw. Ellen van
Houten en zr. Franka Riesmeijer. Collecte: Vredesweek.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. T.H.P. Prins. Bevestigen
ambtsdragers en bediening
heilige doop.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen, Kudelstaart. Organist: H. van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. Dienst
met ds. R.A. Houtman uit Epe.
Organist: Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samen-

MS Fonds op zoek naar
collectanten

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

komst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds.
J.A.C. Weij en 18.30u. met ds.
M. Hogenbirk, gez.dienst met
CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Za Donderdag om 10u. Ontmoetingsdag voor ouderen
m.mv. diverse koren. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
Eucharistieviering.
Zondag
om 9.30u. Eucharistieviering
m.m.v. Karmelkoor en om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof in
Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Petru
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. E.J. Wegman uit Den
Haag.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds.
D.J. Lagerweij uit Blokzijl.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dins-

Aalsmeer - Van 19 tot en met 24
november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huisaan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de
ziekte multiple sclerose. MS is een
chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland
hebben meer dan 17.000 mensen
MS en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich
meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeDe avond begint om 20.00 uur. Er heid, oogklachten, krachtverlies,
zal een korte pauze zijn voor kof- coördinatiestoornissen, blaasprofie en thee, waarin ook gelegen- blemen en gevoelsstoornissen.
heid is tot aanschaf van een cd
of bladmuziek. Een kaartje voor
het concert kost 10 euro. Kinderen tot 16 jaar mogen voor 5 euro komen luisteren. Kaarten zijn
te bestellen via zwaardvdjohan@
hotmail.com. Tevens is er ook mogelijkheid om op de avond zelf Aalsmeer - Woensdag 26 sepeen kaartje te kopen. Het Lichtba- tember van 9.30 tot 11.30 uur is
ken is te vinden aan de Aalsmeer- er inloop en ontmoeting onder
het genot van een kopje koffie of
derweg 751 in Rijsenhout.
thee in de Oost-Inn. Tevens kunnen belangstellenden meedoen
met quilten of aan de slag met
een ander handwerk. Samen met
naald en draad iets heel moois
maken. Alle belangstellenden zijn
hartelijk welkom in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de webnog wel eens te horen ‘maar het site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
valt toch allemaal wel mee?’ Daarom wordt voor deze bijeenkomst
aan mantelzorgers als partners en
kinderen en ook de professionals
in de dementiezorg om hun naasten en andere betrokkenen mee
te nemen. Ook mensen die zelf
kampen met de gevolgen van
dementie zijn natuurlijk van harte welkom. Het Ontmoetingscen- Aalsmeer - Als u nog oud papier
trum staat voor het bespreekbaar heeft, dan kan je dit altijd in één
maken van de vergeetachtigheid van de twee blauwe containers
en desoriëntatie, het verdriet en bij Scouting WWB op de Oude
de frustratie die optreden bij de- Spoordijk 26A te Aalsmeer depomentie. De bijeenkomst op dins- neren. Deze bakken worden op
dag 2 oktober is in gebouw Irene maandag en donderdag geleegd.
in de Kanaalstraat 12. De deur is Ook uw gebruikte frituurvet (in
open vanaf 19.00 uur. De bijeen- plastic flessen) kunt u deponeren
komst begint om 19.30 uur en in de gele container. Met de opbrengst van het oude papier en
duurt tot 21.00 uur.
frituurvet steunt u de scoutinggroep financieel. Kijk voor meer
informatie voor een financiële bijdrage op www.scoutingwwb.nl
onder aan de pagina.

Concert pianist Gert van
Hoef in het Lichtbaken
Rijsenhout - Op zaterdagavond
20 oktober verzorgt Gert van
Hoef weer een piano- en orgelconcert in het Lichtbaken in Rijsenhout. Gert zal ook dit jaar weer
diverse mooie stukken op het orgel en piano spelen. Genoten kan
worden van zowel filmmuziek als
van een mooie improvisatie over
een psalm. Om een indruk te krijgen over zijn spel wordt aangeraden Gert eens op te zoeken op
Youtube. Op dit moment heeft hij
al meer dan 38.000 volgers.

Inloop en quilten
bij Oost-Inn

Schrijfster te gast in Ontmoetingscentrum

Gesprek over mantelzorg
bij dementie
Aalsmeer - Ellen Millenaar, coördinator van het Ontmoetingscentrum, gaat op dinsdag 2 oktober
in gesprek met Atie van Lieshoud,
auteur van het boek ‘Dat dingetje
waar jij van houdt’. Atie van Lieshoud beschrijft in haar boek het
proces dat zij en haar man hebben doorgemaakt nadat bij haar
man op 55-jarige leeftijd dementie wordt geconstateerd. Atie
schrijft over de verwarring en gedragsveranderingen, de drempels die genomen moeten worden als haar man naar de dagbesteding moet, het verval en de
opname in het verpleeghuis. De
zwaarte van het mantelzorgen
lijkt door de omgeving te worden
onderschat. Een mantelzorger die
op zijn/haar tandvlees loopt krijgt

Oud papier en
frituurvet voor
Scouting

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Aalsmeer
Aalsmeer - Alle vrouwen in de
leeftijd van 50 tot en met 75 jaar
ontvangen eens per 2 jaar een
uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Vanaf 9
oktober kunnen vrouwen uit de
gemeente Aalsmeer (postcodes
1431, 1432, 1433 en 1438) weer
meedoen, zij ontvangen ongeveer drie weken voor de afspraak
een uitnodiging. Het bevolkingsonderzoek is vrijwillig en gratis.
Het onderzoekscentrum gaat geplaatst worden voor het Gezondheidscentrum aan het Drie Kolommenplein 2.
Onderzoek
Een goed georganiseerd bevolkingsonderzoek is een belangrijke manier om de sterfte aan
borstkanker terug te dringen.
Door het bevolkingsonderzoek
overlijden er elk jaar ongeveer

850 vrouwen minder aan borstkanker. Het onderzoek bestaat uit
het maken van röntgenfoto’s van
de borsten.
Het bevolkingsonderzoek is een
momentopname en geeft geen
volledige zekerheid. Ook kunnen
niet alle gevallen van borstkanker
vroegtijdig worden opgespoord.
Bij klachten wordt geadviseerd
direct contact op te nemen met
de huisarts. Het is belangrijk om
regelmatig mee te doen, ook als
bij het vorige onderzoek geen afwijkingen zijn gevonden.

Veel voorkomende vorm
Borstkanker is een van de meest
voorkomende vormen van kanker in Nederland. Ongeveer één
op de zeven vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Door de
ziekte in een vroeg stadium op
te sporen, wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Van eldag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 ke 1.000 onderzochte vrouwen
en ether 105.9.
is bij ongeveer 25 vrouwen aanBegra Bijbelstudie
vullend onderzoek nodig in het
- Bijbelstudie-avonden
op ziekenhuis om vast te stellen of
maandag in gebouw Mendel, werkelijk sprake is van borstkanZwarteweg 98. Start 1 oktober ker. Bij ongeveer 7 op de 25 van
om 20u. met evang. Jacques de naar het ziekenhuis verwezen
Brunt.
vrouwen wordt inderdaad borstEvangelisatiekring
kanker vastgesteld.
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ont- Meer informatie staat op www.
moetingsruimte Ons Tweede bevolkingsonderzoekmiddenThuis, Jasmijnstraat 33. Op 2 west.nl. De informatielijn is beoktober met Peter Slagter over reikbaar via 088-2669000 op
het Johannes Evangelie.
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Leerzame
middag OVAK
met Rode Kruis
Aalsmeer - Marita Leupen, vrijwilligster en coördinator zelfredzaamheid van het Rode Kruis, begon haar presentatie bij OVAK met
te vertellen dat ze heel blij was
met de opkomst deze middag. Een
voorlichtingsmiddag van het Rode Kruis waar uitsluitend serieuze
onderwerpen aan de orde komen
is nu eenmaal niet sexy. Toch wist
zij met een afwisselend programma, interactie met de zaal en een
grappig bingospel, de aanwezigen goed bij de les te houden. De
vier winnaars van de bingo gingen naar huis met een leuk veiligheidspresentje. Daarnaast een Risicowaaier met ‘Wat merk je?’ en
‘Wat doe je’ met de onderwerpen:
Brand, vrijgekomen gevaarlijke
stoffen, CO-vergiftiging, inbraak,
stroomuitval,
drinkwateruitval,
gasuitval, ontruiming, storm, hitte, extreem winterweer, overstroming en noodpakket. Ook ontving
iedere deelnemer de folder: ‘Maak
een persoonlijk noodplan’. Het was
een buitengewoon interessante
en leerzame voorlichtingsmiddag.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Onderzoekers weten
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen
kan worden. Met de opbrengst
van de collecte investeert het
Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. Laat mensen met MS niet
aan hun lot over en word collectant. Help mensen met MS. Collecteren is niet moeilijk, kost
maar twee uur tijd en het is nog
leuk ook. Kijk op de website voor
aanmelding en informatie: www.
mscollecte.nl.
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Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 17.700
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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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 tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een 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.
0297-387575. 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 gemeenteinfo’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.

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
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN &
VERGUNNINGEN
Op dinsdag 25 september 2018 is de Balie Bouwen & Vergunningen, voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur. De
overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.
RAADSVERGADERING DONDERDAG 27 SEPTEMBER
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering
op donderdag 27 september 2018, in de raadzaal van het
gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de
vergadering live volgen via de website van de gemeente Aalsmeer via de link: https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

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.

HAMERSTUKKEN

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

20.05

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

R-2

R-3

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

R-4

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl

R-5

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

R-6

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 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.

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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Besluit omgevingsvergunning in
afwijking van het bestemmingsplan
Oosteinderweg e.o. 2005,
Oosteinderweg 331-333
Verbouwing en uitbreiding
Baccarastraat 3 ten behoeve van
kinderopvang
Wijziging Algemene plaatselijke
verordening Aalsmeer 2017
Vaststellen Verordening
vertrouwenscommissie Aalsmeer 2018
Benoemen leden
vertrouwenscommissie
BEHANDELSTUK

20.15

R-7

20.35
21.05

R-8
R-9

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 5 juli 2018 en
12 juli 2018
4. Vaststelling van de lijst
ingekomen stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding

Programma onderwijshuisvesting 2019
Aalsmeer
Aanleg Molenvlietweg
Collegeprogramma 2018-2022
‘Vol vertrouwen vooruit’
Vragenkwartier
SLUITING

EXTRA HONDENCONTROLES
Vanwege klachten van inwoners over hondenoverlast voert de
gemeente van maandag 24 september t/m zondag 30 september extra controles uit. Er wordt gecontroleerd op het opruimen van hondenpoep en of honden aangelijnd zijn in de gebieden waar dat verplicht is. De belangrijkste regels voor hond
en baas in Aalsmeer staan vermeld op onze website: https://
CMYK / .eps

www.aalsmeer.nl/wonen-leven/publicatie/hondenkaart. Op
de hondenkaart ziet u waar uw hond mag loslopen, waar hij
aangelijnd moet zijn en waar uw hond niet welkom is. Heeft
u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van
team handhaving via tel.: 020-5404911.
GEMEENTE AALSMEER  BESCHIKKING
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR BOUWEN
IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
KUDELSTAART 2006 UITGEBREIDE PROCEDURE
EN EEN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WGH 
HOOFDWEG 76 Z2017/063224
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van vier grondgebonden woningen op het perceel Hoofdweg 76 (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB10xB-VG01). Op het perceel ligt de bestemming ‘Woondoeleinden - Lintbebouwing’.
Binnen deze bestemming zijn bij een perceelbreedte van meer
dan 40 meter slechts twee aaneen gebouwde woningen toegestaan. Het bouwen van vier woningen op het perceel is in
strijd met deze bestemming. Met het oog op deze planologische strijdigheid is voor de realisering van voorliggend initiatief een omgevingsvergunning in afwijking van het geldende
bestemmingsplan vereist.
Locatie
Het plangebied is gesitueerd in Kudelstaart in het zuidoosten
van de gemeente Aalsmeer in de wijk ‘Kudelstaart en Kalslagen’. Het perceel is gelegen aan de zuidoostrand van Kudelstaart tegenover het glastuinbouwgebied. Het perceel grenst
aan de omliggende bebouwing en maakt onderdeel uit van de
lintbebouwing aan de Hoofdweg.
Besluit hogere grenswaarde
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer
bekend dat zij voor de realisatie van de vier woningen op
grond van artikel 76 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden hebben vastgesteld wegens het overschrijden van
de voorkeursgrenswaarden ten gevolge van het verkeer op de
Hoofdweg.
Ter informatie
De omgevingsvergunning, de daarbij behorende ruimtelijke
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende
stukken en het besluit hogere grenswaarde liggen zes (6) weken, met ingang van 21 september t/m 1 november 2018, voor
een ieder ten inzage. De stukken zijn op de volgende wijze in
te zien:
Papier
Aalsmeer: bij de balie van de receptie in het gemeentehuis van
Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag
t/m vrijdag 8.30-14.00 uur, woensdag 8.30-20.00 uur).
Amstelveen: bij de balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via
centrale balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30
uur).
Digitaal
U kunt de digitale stukken raadplegen op:
- Gemeentelijke website via de link
http://ro0362.ropubliceer.nl/;
- Landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB10xB-VG01
Beroep omgevingsvergunning
Het instellen van beroep tegen het besluit om de vergunning
te verlenen is mogelijk van 22 september 2018 t/m 2 november 2018. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit
tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die
redelijkerwijs niet in staat geweest zijn eerder zienswijzen in te
dienen, kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070
AW Amsterdam). Let op: het indienen van beroep schorst de
gevolgen van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens de voorzieningenrechter verzoeken om een
voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek
moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd.
Voor de behandeling van het beroepschrift en een eventueel
verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht
verschuldigd. Over de hoogte van het griffierecht en de wijze
van betaling kunt u contact opnemen met de Rechtbank Amsterdam.
Beroep besluit hogere grenswaarden
Het instellen van beroep tegen het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder is mogelijk van 22 september 2018 t/m
2 november 2018. Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden tijdig zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest eerder zienswijzen in te dienen, kunnen beroep instellen tegen het besluit hogere grenswaarden bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Hier zijn kosten aan verbonden. Let op:
het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit
niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
op het voornoemde adres.

DENK MEE OVER HET PROFIEL VOOR DE
NIEUWE BURGEMEESTER
Wat voor type burgemeester willen inwoners? Dit najaar start de werving voor een nieuwe burgemeester
van gemeente Aalsmeer. In 2015 heeft de commissaris
van de Koning Jeroen Nobel als waarnemend burgemeester aangesteld. Nu is de tijd gekomen voor een
vaste burgemeester.
Om de beste burgemeester te vinden stelt de gemeenteraad een profielschets vast. Nu wil de gemeenteraad
van u als inwoner van Aalsmeer en Kudelstaart graag
weten welke eigenschappen u belangrijk vindt voor
een nieuwe burgemeester. Hiervoor is een enquête opgesteld die u via de website van de gemeente kunt invullen. Dit kan tot uiterlijk zaterdag 22 september 2018.
Ook kunt u in een gesprek aangeven wat u belangrijk
vindt. Kom naar de inloopochtend op het gemeentehuis op zaterdag 22 september 2018 tussen 10.00 en
12.00 uur. Uw input wordt meegenomen bij het opstellen van de profielschets.
Heeft u geen internet of bent u niet in de gelegenheid
om langs te komen, dan kunt u contact opnemen met
de raadsgriffie van Aalsmeer via 0297 387584.

om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit
niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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.
- Uiterweg 53, 1431 AB (Z18-008095), het aanleggen van
een bestaande woonark
- Vlinderweg 62, 1432 MJ (Z18-008101), het uitbreiden van
de woning op de begane grond in de achter- en zijgevel
zichtbaar
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 8.3012.00 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.

Inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning en
het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder treden in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
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Vervolg van vorige blz.
-

Molenvlietweg 18A, 1432 GW (Z18-008220), het wijzigen
van de brandcompartimentering en herindelen van de
ruimtes in het fitnesscentrum
Recreatie-eiland Westeinderplassen, kadastraal bekend
perceel H 573 (Z18-008266), het aanpassen van de vlondervloer onder de hut
Dorpsstraat 14, 1432 CD (Z18-008277), het plaatsen van
een steiger i.v.m. schilderwerk van 25 september t/m 12
oktober 2018
Herenweg 80a, 1433 HB (Z18-008338), het vervangen van
de bestaande golfbrekers in een andere uitvoering en het
plaatsen van een nieuwe golfbreker

Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure.
De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Legmeerdijk 289, 1432 KC (Z18-005151), het aanleggen
van een nieuwe gasleiding voor MarginPar in DP10 van
Green Park Aalsmeer.
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 kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Poldermeesterplein 7, 1432 JZ (Z18-002802), het plaatsen
van een winkelwagenstalling t.b.v. supermarkt Aldi. Verzonden: 14-09-2018

-

Oosteinderweg 351, 1432 AX (Z18-001920), het uitbouwen
van de woning op de begane grond en eerste verdieping
aan de achterzijde. Verzonden: 14-09-2018
Huygensstraat 7, 1433 BP (Z18-006113), het plaatsen van
kunststof kozijnen in 3 ramen aan de straatkant van de woning. Verzonden: 12-09-2018
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
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 (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25
van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 86 (Z18-008234) Rings Event op 17 november
2018, ontvangen op 14 september 2018

COLLECTES

t/m 04-10-18

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
(AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z18-007780) Cacio e Pepe , ontvangen 4 september 2018
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z18-007780) Cacio e Pepe , ontvangen 4 september 2018

t/m 11-10-18

t/m 25-10-18

TER INZAGE
t/m 28-09-18

t/m 28-09-18

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
‘Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 67-73’, beeldkwaliteitsplan
en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Z-2017/034883
Ontwerpbeschikking m.b.t. het brandveilig
gebruik t.b.v. woon- en zorgcentrum AmstelMeer, Jasmijnstraat 14-16, 27 t/m 31, 33 en
35-37 (Z18-002441)

t/m 01-11-18

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Green Park Aalsmeer - deelgebied 6”. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de
bestaande woning aan de Hornweg 123. Deze woning is bij vaststelling bestemd als bestemming “Wonen-Lintbebouwing” en in dat
verband van een passend bouwvlak voorzien. Voorts zijn in de regels van het bestemmingsplan enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht. Voor de precieze inhoud
van de wijzigingen wordt verwezen naar de
stukken die ter inzage liggen.
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bijbehorende stukken.
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
met betrekking tot de percelen kadastraal
bekend gemeente Aalsmeer sectie C nummers 7327, 7328, 7329 en 7330 ter grootte van circa 1.690m2 (plaatselijk bekend als
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen met Van
Berkel Aannemers Leimuiden B.V.
De omgevingsvergunning voor bouwen in
afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een
besluit hogere grenswaarde Wgh – Hoofdweg 76 (Z-2017/063224, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Martin, die nog steeds auto rijdt
en graag puzzelt om jong te blijven. Denksporten zoals Sudoku
en Kruiswoordpuzzels. Zijn vrouw
Wil gaat twee dagen naar gebouw
Irene voor de dagopvang. “En wat
doet u daar?”, vraagt burgemeester Nobel. “Nou, niet knutselen ofzo en spelletjes, dat hoeft voor mij
helemaal niet. Lekker koffie drinken en beppen. Daar houd ik van.
Het is erg gezellig daar”, aldus mevrouw Schröder.
Geen pijn
In 1999 kreeg mevrouw een herseninfarct en eigenlijk is het sindsdien lichamelijk ook aan het achteruit gaan. Helemaal na een gecompliceerde bekkenbreuk die
ze opliep in Portugal in 2010.
“Dat was een slecht jaar. Inmiddels loop ik met een rollator en ik
vergeet af en toe eens wat, maar
ik heb geen pijn”, zegt ze. En dat
is toch het belangrijkste. De familie woont nog zelfstandig in de
Margrietstraat. “Hier wonen we
al drieëntwintig jaar en daarvoor
veertien jaar in de Emmastraat.
We hebben het prima naar ons
zin in Aalsmeer, alleen die vliegtuigen hè..” “Er wordt nog een
Veel op vakantie
feestje gevierd”, wordt door de
Het stel ging veel op vakantie. Het dochter toegefluisterd. “Eigenlijk
liefst Portugal. Quarteira in de Al- hoeft het voor hun niet zo, maar
garve. Met de auto. “Het is maar we gaan binnenkort toch gezeldrie dagen rijden hoor. Maar we lig wat leuks doen met de familie.”
gingen soms drie maanden, dus Namens de Nieuwe Meerbode:
om dan daar een auto te huren, Van harte gefeliciteerd met dit divond ik zo’n onzin. Ik heb er hier amanten huwelijk!
eentje voor de deur staan!” Aldus Door Miranda Gommans

“We hebben het prima naar ons zin in Aalsmeer”

Wil en Martin Schröder 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Op 17 september
1958 trouwden de toen twintigjarige Johann Martin Schröder met
de pas achttien jaar oude Wilhelmina Hubertina van Alphen. Zestig jaar later brengt burgemeester Jeroen Nobel een bezoek aan
Martin en Wil, zoals hun roepnamen luiden. Namens de gemeente wordt een mooi boeket bloemen overhandigd en de trouwakte wordt door dochter en schoonzoon goed bestudeerd. Hun zoon
is niet aanwezig, maar wel één
van hun drie kleinkinderen. De
oudste kleindochter.

wat voor werk meneer gedaan
heeft bijvoorbeeld, maar dat is
bijna teveel om op te noemen:
“Ik heb geleerd voor timmerman, maar heb op de taxi gereden, in een slagerij gewerkt, met
melkbussen gesjouwd en was eigenlijk manusje van alles. Ook
heb ik een transportbedrijf gehad en toen ik dat verkocht had
aan een groot transportbedrijf in
Amsterdam heb ik tot eind 1999
gewerkt in een keuken en doehet-zelf-zaak in Zwanenburg.
1-1-2000 vond ik eigenlijk wel
een mooie datum om te stoppen, maar een maand eerder
Manusje van alles
mocht ik al gaan. Ik zit nu negenEr wordt gezellig gekletst over tien jaar thuis.”

Voorwerp gevonden?
Naar het gemeentehuis
Aalsmeer - Nog regelmatig komen inwoners bij het politiebureau aan de Dreef gevonden
voorwerpen afgeven. Echter, al
geruime tijd is deze service overgenomen door de gemeente. Als
een voorwerp in Aalsmeer is gevonden, kan deze afgegeven
worden bij de receptie van het
gemeentehuis tijdens openingstijden.

De voorkeur wordt gegeven aan
het thuis bewaren van het voorwerp en melding doen via www.
verlorenofgevonden.nl. Als de eigenaar zich meldt, worden er in
overleg afspraken gemaakt over
de verdere afhandeling.
Op de website kan natuurlijk ook
gekeken worden of verloren eigendommen wellicht gevonden
zijn.

Vrijdag najaarsverkoop
Rode Kruis Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 21 september van 9.00 tot 17.00 uur zal de
verkoopstand van het Rode Kruis
afdeling Aalsmeer weer staan bij
de ingang van de AH Supermarkt
in Kudelstaart. Na maanden met
veel zonneschijn, warmte en zelfs
extreme hitte zijn nu toch de
herfst en winter in aantocht. Tijd
dus om weer te denken aan warme kleren en leuke dingen voor
de herfst en de naderende feestdagen in december.
Sjaals en sokken
Voor de komende herfst is er
weer een nieuwe collectie warme sjaals, wollen handschoenen,
mooie truien en de gebruikelijke geitenwollen sokken beschikbaar. Voor de december Feestda-

gen zijn er heel mooi geborduurde tafellakens en servetten in de
aanbieding voor de bekende Rode Kruis prijzen! Zoals altijd wordt
er van de opbrengst van deze verkopen weer nieuw handwerkmateriaal gekocht, zodat het sociale
werk van het Rode Kruis kan worden voortgezet.
Zelfgemaakte kaarten
En wilt u eens de mooiste en unieke Kerst- en Nieuwjaarskaarten
versturen? Dan moet u ook zeker komen kijken in de verkoopstand. De kaarten zijn allemaal,
door ouderen en vrijwilligers van
het Rode Kruis, met de hand gemaakt van materialen van kaarten van voorgaande jaren. Die
kaarten worden verknipt en weer

Sollicitatieprocedure geopend

Noord-Holland zoekt
nieuwe commissaris
Haarlem - Noord-Holland zoekt
een nieuwe commissaris van de
Koning (cvdK). Vanaf 13 september kunnen kandidaten solliciteren bij minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Minister Ollongren nam op 12 september
in Haarlem de profielschets voor
de nieuwe cvdK in ontvangst van
Provinciale Staten van NoordHolland. Noord-Holland zoekt
een gezaghebbend en integer
bestuurder die de inwoners van
alle regio’s begrijpt. Een ruimdenkend en communicatief sterk persoon die zich met enthousiasme
voor de provincie inzet.

langrijk vinden in hun nieuwe
commissaris van de Koning. Hierbij kwam naar voren dat zij open,
eerlijk en integer de belangrijkste
eigenschappen vinden.

tot een prachtige kaart geplakt.
Er zijn verbluffend mooie exemplaren bij. Wilt u eens iets aparts,
iets dat niet in de winkel te koop

is? Dan moet u zeker vrijdag even
bij de Rode Kruis stand bij AH Kudelstaart langskomen tussen 9.00
en 17.00 uur.

Vacature
Vanaf 13 september tot en met
4 oktober kunnen kandidaten
bij de minister solliciteren. De
vacature staat in de Staatscourant. Minister Ollongren selecteert in overleg met de Vertrouwenscommissie een aantal kandidaten. De Vertrouwenscommissie voert gesprekken met deze
kandidaten en brengt advies uit
aan PS. Provinciale Staten nemen
vervolgens een besluit. Eind noEigenschappen
vember is naar verwachting beDe profielschets is een overzicht kend wie de volgende commissavan eigenschappen en ervarin- ris van de Koning van Noord-Holgen die de basis vormen voor de land wordt. De planning is dat de
vacature. De huidige commis- nieuwe cvdK begin 2019 wordt
saris van de Koning (cvdK), Jo- geïnstalleerd.
han Remkes, legt zijn functie begin 2019 neer. De profielschets is De zeventiende
te vinden in het document ‘Wie De provincie Noord-Holland
wordt de commissaris van & voor zoekt een zeventiende commisNoord-Holland?’. Daarin staat be- saris van de Koning. Sinds 1814
schreven wat de taakomschrij- gingen vijftien personen Johan
ving van een commissaris is, wel- Remkes voor in deze functie. De
ke uitdagingen op stapel staan en commissaris van de Koning wordt
wat Noord-Hollanders van hun voor een periode van zes jaar benieuwe commissaris verwachten. noemd. Deze periode kan steeds
met zes jaar worden verlengd. Tot
Eerlijk en integer
het moment dat een commissaris
Om zorgvuldig een profiel op te 70 jaar oud wordt. Meer informakunnen stellen hebben PS inwo- tie over de procedure van de beners van Noord-Hollanders ge- noeming en herbenoeming van
raadpleegd. Die konden een een commissaris van de Koning
maand lang aangeven wat zij be- staat op www.rijksoverheid.nl.
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Vrijdag- en zaterdagavond

en

Aalsmeer - Op vrijdag 21 september komt de band ‘Bruun’ naar
Bacchus. Dit optreden is bedoeld
als try-out voor een optreden
twee dagen later in Paradox, Tilburg (een grote zaal), waar de officiële release zal zijn van de eerste cd ‘Laten we dansen’. Stiekem
heeft het culturele café in de Gerberastraat dus de primeur, want
de cd zal dan voor het eerst te
koop zijn. Pianist en zanger Arjan
Bruinsma brengt met ‘Bruun’ een
bijzonder genre op het podium.
Shaffiaanse pop-jazz: broeierige
moerstaalliedjes van hoge kwaliteit. De muziek is georiënteerd op
jazz, tango en latin en zeer toegankelijk. In de teksten die handelen over liefde, drank, het geloof, seks en de dood wordt het
leven uitbundig gevierd, en vertolken de teksten een opgewektnihilistische levensvisie. ‘Bruun’
bestaat uit: Arjan Bruinsma op
zang, toetsen en accordeon, Marjolein Kempen op fluit, piccolo en
zang, Herman van Haaren op viool en mandoline, Tjeerd Klapwijk
op drums en percussie en Johan
Korringa op bas. Bacchus open
21.00 uur. Toegang: Uw/jouw Gift

na je werk, kinderen die onbezorgd kunnen opgroeien zonder
verdachte pakketjes die de halve
stad in rep en roer brengen: het
platteland lonkt. Margriet besluit
samen met haar gezin de oversteek te wagen van een rijtjeswoning in de stad naar een boerderij in het weiland. Het publiek
mag mee, als onderduikers in de
schuur, net zoals haar opa en oma
dat deden voor anderen. Maar is
het daar wel zo veilig? Waar je
ook bent en bij wie, je neemt altijd jezelf mee.
Margriet is niet alleen cabaretière,
maar ook een organisatiepsycholoog en deze combinatie vormt
een onuitputtelijke bron van inspiratie voor haar voorstellingen.
Margriet was eerder in Bacchus te
zien: in 2009 met haar programma ‘Viva Depressiva’ en in 2014
met ‘Zo zijn we niet getrouwd’.
Beiden zeer succesvol ontvangen in cultureel café Bacchus. Reden om Margriet met haar nieuwe theaterprogramma weer uit te
nodigen.
Haar nieuwste show ‘Het gras van
de buren’ begint aanstaande zaterdag om 21.00 uur in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
‘Het gras van de buren’
De entree bedraagt 12.50 euro.
En zaterdag 22 september staart Kaarten voor deze voorstelling
in Bacchus het KCA caberet sei- zijn te reserveren via www.cultuzoen. Margriet Bolding trakteert reelcafebacchus.nl of te koop aan
op ‘Het gras van de buren’. Een de deur van cultureel café Bacgroene omgeving, tot rust komen chus (indien nog voorradig).

▲

Sha aanse pop-ja
cabaret in Bacchus

Op woensdagavond 26 september

Voorverkoop Sinterklaas
bingo in De Zotte Wilg
Aalsmeer - Traditiegetrouw
is september de start van de
Aalsmeerse feestmaand, maar
nu september alweer halverwege is en terug gekeken kan worden op een rij aan prachtige lokale evenementen, komen ook
de landelijke feestdagen weer
snel in zicht! Natuurlijk de intocht
van Sinterklaas op 17 november,
maar ook de welbekende Sinterklaas bingo in The Beach staat al
weer op stapel. De Sinterklaas
bingo vindt dit jaar plaats op zaterdag 24 november vanaf 20.30
uur in The Beach aan de Oosteinderweg.

opgesteld”, vertelt Sinterklaas.
Per persoon kunnen er maximaal
6 kaarten gekocht worden. Kaarten kosten 15 euro per stuk (entree kaart, lot van de extra loterij
én een consumptiemunt).
Wie voor de bingo gaat eten bij
The Beach krijgt ook een gereserveerde plaats bij het podium
(maximaal 180 diner plaatsen).
Tijdens de verkoopavond in de
Zotte Wilg, kunnen ook meteen
dinerplaatsen in The Beach gereserveerd worden.
Reserveren voor het Sinterklaas
diner bij The Beach kan alleen
maar op vertoon van een entreekaart. Het Sinterklaasdiner kost
Regels gewijzigd!
29,50 euro per persoon (eten, inOp woensdag 26 september start gang via Fast lane naar de bingo,
om 21.00 uur de voorverkoop vaste plaatsen bij het podium).
van de Sinterklaas bingo-kaarten Betaling alleen contant, dus geen
in de Zotte Wilg aan de Uiterweg. PIN mogelijk!
De regels hiervoor zijn gewijzigd. Voor zowel de Sinterklaas bingo“Om iedereen een eerlijke kans kaarten als de dinerplaatsen bij
te geven een kaart te kunnen ko- The Beach geldt: op is op, vol is
pen, hebben we de regels anders vol!

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Akoestisch optreden zondagmiddag

Dilana Smith in The Shack
Oude Meer - Zondag 23 september mag The Shack Dilana Smith
weer verwelkomen op het podium. Vorig jaar nog speelde deze
dame een volle Shack compleet
plat met haar vette Rockshow!
Maar dat Dilana, samen met haar
fantastische band, ook akoestisch
een verpletterende indruk maakt
kun je aanstaande zondagmiddag horen in The Shack: Dilana
Smith & Band in een heel bijzondere akoestische setting!
Dilana Smith (USA/SA) is een gewéldige zangeres en ook als entertainer is ze een topper, kortom
een echt podiumbeest! De sound
van Dilana doet denken aan de
jaren negentig waarin de powervrouwen de dienst uitmaakten. Maar met een stem die rauw,
krachtig én loepzuiver is, zet ze
ook indrukwekkende akoestische
versies neer van zowel haar eigen werk als bekende covers. De
meeste mensen kennen Dilana
Smith nu van haar deelname aan
the Voice of Holland vorig jaar,
maar ruim daarvoor stond ze al
in het voorprogramma van onder
andere wereldberoemde acts als
Aerosmith, Motorhead, Velvet Revolver, Joe Cocker en Beth Hart.
Ook op Nederlandse bodem is er
succes met de hits Do You Now,
Breakfast In Central Park, en re-

centelijk met haar nieuwe single
Behind Close Doors, waarmee ze
aandacht vraagt voor de slachtoffers van kinder-en mensenhandel. Zondagmiddag 23 september staat deze geweldige zangeres met haar band op het podium
in The Shack! Akoestisch dus: heel
mooi en heel bijzonder!
Soulmachine en Rootbag
Zaterdag 29 september komt de
band Soulmachine optreden in
The Shack. Soulmachine is één
van de weinige bands in Nederland die alle soul- en funkhits nog
speelt zoals ze in de jaren zestig
tot tachtig gespeeld werden. Op
veler verzoek weer terug op het
podium in Oude Meer. Zondag
30 september staat één van Nederlands beste gitaristen, Richard
van Bergen, met zijn band op het
podium van The Shack. (H)eerlijke, pure, en rauwe uit de klei getrokken Delta-en Swampblues,
dat perfect thuis hoort in het
sfeertje van The Shack.
The Shack is zondag 23 september open vanaf 15.00 uur. Dilana
& Band begint om 16.00 uur. Entree 15 euro. Kijk voor het programma en openingsdagen op
www.the-shack.info Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer

Heel veel ukelele’s
vanaf €29,95
KOOPJE:

Dé vioolspecialist

NIEUW:

‘Tasker’ microfoon-,
gitaar- en luidsprekerkabels
TIP:

Kindergitaren
Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken
(3/4 + 1/2) vanaf €69,Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Brommerskieken in het donker

20 SEPTEMBER

Kaartmiddag ouderen 55+
van 13.30 tot 16.30u. In Dorpshuis Kudelstaart.
Ouderensoos in het Middelpunt, Wilhelminastraat, 13.30u
Expositie Heidi Wallheimer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Op werkdagen te bezichtigen tijdens openingsuren.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Spelavond in dorpshuis De
Reede, Rijsenhout v/a 20u.

21 SEPTEMBER

worden. Tja, de wegen stoppen
soms ergens en om toch iets af te
snijden wordt het wandelen met
de brommer. Een nieuwe olympische sport? Op de helft van de
tocht wordt er een warm kopje koffie geschonken en kan de
verlichting even uit. Na deze verplichte (plassen)stop wordt na
opnieuw verrassende passages
ergens een tweede stop gehouden. Hierna wordt de eindspurt
ingezet en is de verwachte aankomsttijd bij de Aalsmeerse uitspanning in de Weteringstraat
rond 23.00 uur. Het brommerskieken in het donker kan dan gaan
beginnen. Aanmelden voor deze
tocht kan niet meer, maar komen
kijken en uitzwaaien en inhalen
natuurlijk wel.

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.
Klaverjassen in het Hofplein,
Clematisstraat, 13.30-16.30u.
Ontmoetingsgroep over dementie in gebouw Irene, Kanaalstraat van 14 tot 15.30u.
Bridgen bij het Rondje in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
Kaartavond Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Bijeenkomst Videoclub Aalsmeer in buurthuis Hornmeer,
Dreef 1 vanaf 20u.
Tweede bijeenkomst over uitvoering Waterfront bij recreatie-eiland en watertoren. In
gemeentehuis van 19.30 tot
22.30u.

Verkoop Rode Kruis bij AH in
Kudelstaart van 9 tot 17u.
Eerste
kaartavond
FC
Aalsmeer in kantine, Beethovenlaan vanaf 20.15u. Inschrijven 19.45u.
Koppelkaartavond BV Hornmeer in buurthuis Dreef 1.
Zaal open: 19.30u, start 20u.
Shaffiaanse pop-jazz van
Bruun in café Bacchus, Gerberastraat. Open om 21u.

25 SEPTEMBER
22 SEPTEMBER

Inloop voor profiel nieuwe
burgemeester in gemeentehuis van 10 tot 12u.
Rondrit Red Ball Express. Vertrek 10u. bij Crash Museum in
fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. Aankomst hier rond 16u.
Burendag rond JOP bij Bloemhof, Hornweg van 13 tot 17u.
Burendag in Kudelstaart bij
Place2Bieb, Graaf Willemlaan
van 13 tot 17u.
Burendag in Open Hof kerk,
Ophelialaan vanaf 13u.
Receptie 50 jaar buurtvereniging Hornmeer in buurthuis,
Dreef 1 met optreden shantykoor De Brulboeien, 15 tot 18u
Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Iedere dinsdag
t/m zondag 10 tot 16.30u.
Lichtjestocht Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Verzamelen om 19.30u. bij Joppe, Weteringstraat. Aankomst (bromfietsen kieken) rond 23u.
Open Kudelstaart bij dartsclub Poel’s Eye in Dorpshuis.
Inschrijving sluit 20u.
Oenkie fest (punk/hardcore)
in N201, Zwarteweg, 20-01u.
Cabaret van Margriet Bolding
met ‘Het gras van de buren’ in
cultuureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 17u.

ichtjestocht Aalsmeers
Brom ets enootschap
Aalsmeer - Zaterdag 22 september is de avondrit van Aalsmeers
Bromfiets Genootschap. De start
is om 20.00 uur bij Joppe (verzamelen om 19.30 uur) in het Centrum. De lichtjestocht gaat over
bijzondere wegen welke hier en
daar niet voorzien zijn van straatverlichting. Het wordt een bijzondere rit. De organisatoren van deze tocht weten zeker dat er weggetjes zijn waar menig deelnemer nog nooit heeft gereden. En
dat in een nabijheid van hemelsbreed zo’n 10 kilometer.
De tocht is ongeveer 55 kilometer lang en wordt langzaam gereden. De deelnemers kunnen volop genieten van de donkere omgeving. Onderweg moet er een
stukje van 25 meter gekluund

24 SEPTEMBER

Open huis in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u. Elke dinsdag.
Koffie en sjoelen in De Spil,
Kudelstaart van 10 tot 12u.
Taalpunt open in bibliotheek,
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Bridgen in Het Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
ZABO presentatie-avond in
het Dorpshuis van Kudelstaart
vanaf 20.30u.

26 SEPTEMBER

Inloop Oost-Inn in De Mikado,
Catharina Amalialaan van 9.30
tot 11.30u.
Koffie en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26 van 10
tot 12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan
vanaf 10u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Informatieavond Brandweer,
zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. Vanaf 19.30u. in kazerne, Zwarteweg.
Jamsession in Het Dijkhuis,
Oude Meer vanaf 19.30u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Start voorverkoop Sinterklaas
bingo in De Zotte Wilg, Uiterweg vanaf 21u.

27 SEPTEMBER

23 SEPTEMBER

Vogelbeurs in hal De Baccara,
Baccarastraat van 10 tot 12u.
Oogstfeest in Het Dijkhuis,
Oude Meer vanaf 13.30u.
Dilana Smith akoestisch met
band in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer, 16u

Kledingverkoop en modeshow voor ouderen in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart
van 10 tot 15u.
Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Sjoelen in dorpshuis De Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
‘Monique Zingt’ bij zorgboerderij Innert-Art, Vuurlijn 36, De
Kwakel van 19.30 tot 22u.
Openbare raadsvergadering
in gemeentehuis vanaf 20u.
Tragi-komedie ‘Er valt een
traan op de tompoes’ door TOBO in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Donderdag 27 tot
en met zondag 30 september
vanaf 20.15u.
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Videoclub in startblokken
voor nieuw seizoen

Theater, boeken en muziek
bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Ieder jaar is het weer
een puzzel ideeën te bedenken
waarmee clubavonden een waardevolle en leerzame invulling gegeven kan worden. Vrijwel alle
filmclubs, van het uiterste Noorden tot het diepe Zuiden in Limburg kampen met dit zelfde probleem. De programma’s die je op
de verschillende websites tegenkomt zien er vaak hetzelfde uit,
een enkele creatieve uitschieter
daargelaten. Dekt dit dan grotendeels de behoefte van de filmende amateurs? Voorlopig gaat het
bestuur er in Aalsmeer vanuit dat
dit niet zo is.
Voorzitter Gerard van Schie:
“Neem nou het geluid als onderdeel van een film. Daar kun
je avonden lang over praten en
mee bezig zijn. Geluid bij een film
is niet zomaar iets wat ondergeschikt is aan het beeld. Het is belangrijk, zo niet belangrijker. Toch
is er vaak tijdens het opnemen
van een film die valkuil. We denken dan vaak ach, het komt wel
goed met de camera of richtmicrofoon. Dus niet.”

Aalsmeer - Komende week zijn er je leuk om daar samen met je besop Radio Aalsmeer een theater- te vriend of vriendin aan mee te
maker te gast, wordt het thema doen? Geef je dan op via letsgo@
van de Kinderboekenweek onder radioaalsmeer.nl.
de loep genomen en is er toevallig een radiocollega aan de beurt Eric Spaargaren gemangeld
als 223e gast in ‘Door de Mangel’. De wekelijkse talkshow ‘Door de
Mangel’ op Radio Aalsmeer ontZachte man bij Echt Esther
ving afgelopen maandag de 223e
Donderdag is bij Esther Sparnaaij gast, de Zeeuwse Kudelstaarter
multitalent Rikkert van Huisstede Kristian van Heemsker. Hij omte gast. Hij deed de theateroplei- schreef zichzelf als mensen-mens,
ding en kan het allemaal: zingen, teamspeler en nieuwsgierig. Hij
dansen en acteren. Op dit mo- kwam naar Amsterdam vanwement regisseert hij het stuk ‘Boys ge de liefde en verhuisde daarwon’t be boys’, waarin hij pleit vandaan naar Kudelstaart om in
voor meer zachtheid en diver- de buurt te wonen van zijn werk.
siteit onder mannen. In februa- “Dat er een leuke korfbalvereniri zag Esther zijn show ‘Zou jij het ging was, heeft zeker meegezijn?’ en werd geraakt door de op- speeld om hier te komen wonen”,
rechte, hartelijke persoon op het aldus Van Heemskerk. Natuurpodium. Donderdag om 19.00 lijk heeft ook Kristian een nieuwe
uur live bij Echt Esther. Een per- gast gevonden. Komende maansoonlijke vraag voor Rikkert? Mail dag neemt radiomaker, korfballer
deze naar esther@radioaalsmeer. en schooldirecteur van de Antoninl.
usschool, Eric Spaargaren, plaats
achter de microfoon. Aanstaande
Kinderboekenweek
maandag vanaf 19.00 uur in ‘Door
Op 3 oktober start de Kinderboe- de Mangel’. Mocht je als luisteraar
kenweek met als thema ‘Kom er- een vraag hebben, mail deze dan
bij’. De week staat helemaal in het naar info@radioaalsmeer.nl of bel
teken van vriendschap. Kim, Lau- tijdens de uitzending naar de sturens en Jonas zijn daarom opzoek dio. Radio Aalsmeer is te beluistenaar echte ‘BFF’s’ (best friend fore- ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
ver). Op 14 oktober zullen zij een FM op de kabel, digitaal radiokaspeciale BFF Let’s Go uitzending naal 868 (Caiway) en via www.ramaken met een BFF Quiz! Lijkt het dioaalsmeer.nl.

Westerhof praat iedereen bij over
de nieuwe mogelijkheden in het
Magix montageprogramma. Hij
geeft belangrijke tips voor beginners en gevorderden. Belangstellende filmers van buiten de
videoclub Aalsmeer kunnen zich
tegen een kleine bijdrage in de
kosten ook aanmelden voor deze
avonden bij het secretariaat.

Mooie producties
De videoclub Aalsmeer is lid van
de overkoepelende federatie van
filmamateurs NH’63 in Noord Holland en de landelijke organisatie
NOVA. Gerard van Schie: “Als bestuur omarmen we het initiatief
van de NOVA en NH’63 om filmers die lid zijn van een videoclub, vanuit de regio en landelijk, cursussen aan te bieden. Gerenommeerde filmmakers worden aangetrokken om als gastdocent hun kennis over te dragen. Zij staan vaak verbaast met
welk enthousiasme filmamateurs
projecten aanpakken. Daar waar
professionals werken met specialisten op alle gebieden is de amateur een manusje van alles. Hij of
Rode draad
zij moet tijdens een productie alBinnen de videoclub Aalsmeer zal les alleen of met een paar medehet onderwerp geluid dan ook als clubleden zien te regelen. En dat
een rode draad door het seizoen is niet eenvoudig. Toch werkt deheen extra aandacht krijgen. Fil- ze kennisoverdracht wel. Kwalimer Johan van den Adel, mede- tatief worden er de laatste jaren
docent van Video College, zal hier door filmamateurs mooie protwee avonden aan gaan beste- ducties afgeleverd.”
den. Niet alleen met droge theo- De eerste clubavond van dit seirie, er wordt ook met praktijksitu- zoen is op maandag 24 septematies geoefend. ‘Monteren op de ber. Aanvang 20.00 uur in Buurtcomputer’ komt dit seizoen ook huis Hormeer aan de Dreef 1. Seterug. Elk jaar weer een tweetal cretariaat: Susan Griekspoor, tel:
avonden ontdekken: hoe zat het 0297-327490.
Programmainfo:
ook alweer? Clubdocent Henk www.videoclubaalsmeer.nl

Herfstconcert Song of
Joy in kerk Leimuiden
Kudelstaart - Zondag 14 oktober
geeft het Interkerkelijk koor Song
of Joy uit Kudelstaart haar herfstconcert in de Dorpskerk te Leimuiden, aanvang 15.00 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door het mannenkwartet
Men2B uit Zaandam. Naast medewerking aan kerkdiensten organiseert Song of Joy ook elk jaar een
voor- of najaarsconcert. Dit jaar
wordt het concert gehouden in
de karakteristieke Dorpskerk van
Leimuiden, Dorpsstraat 51. Er is
bewust voor deze locatie gekozen, omdat Song of Joy veel leden
heeft die in Leimuiden wonen. Er
zal een gevarieerd programma
ten gehore gebracht worden met
goed in het gehoor liggende liederen. Het koor is erg blij met de
medewerking van het Mannenkwartet Men2B uit Zaandam. Zij

zingen a-capella close harmony
een aantal liederen in barbershop
style. Ook zal de pianist Jaap van
Muijden enkele muziekstukken
spelen. Kaarten zijn te koop bij
Marskramer in Kudelstaart en bij
de leden van het koor. Ook zijn
kaarten te reserveren via email:
jacjoverbeek@caiway.nl. Zie ook
website: www.songofjoy.nl.

Bene etconcert voor
Nepal in Oude Veiling
Aalsmeer - Ook zin in een goed
concert? Kom zaterdag 29 september naar De Oude Veiling.
Nepal Benefiet Aalsmeer organiseert deze avond van 20.30
uur (zaal open om 20.00 uur) tot
01.00 uur weer een benefietconcert met geweldige bands waaronder The All Star band van United by Music, de Little Hobo’s en
The Whatts, die de avond zullen
afsluiten. Alle opbrengsten van
de avond gaan naar het waterproject in Nepal.

The Whatts
De avond wordt afgesloten met
een spetterend optreden van
The Whatts. Deze Aalsmeerse
band is al sinds 1977 een begrip
in Aalsmeer en omstreken. André Alderden, Peter Geleijn en
George van Es, de Whatsies van
het eerste uur, hebben in de periode 1977 tot 1983 met de band
door heel Nederland opgetreden.
Daarna is de band een periode
opgesplitst geweest over diverse bands, maar in 2012 hebben
André en Peter een muzikale reAll Star Band
unie gehouden. Dit is zo goed beDe All Star Band van United by vallen dat zij hierna een herstart
Music bestaat uit tien zeer ver- hebben gemaakt met The Whatts
schillende persoonlijkheden met 2.0. Sindsdien spelen deze geeen beperking, ze hebben alle- routineerde muzikanten samen
maal één ding gemeen: talent. met gitarist Bob Enthoven weer
Deze band is actief sinds 2010 de pannen van het dak en menig Aalsmeer - De vogelbeurs is
Aalsmeer is uitgebreid. Er zijn
en 300 optredens, 10 landen, 8 tent plat.
meer vogelliefhebbers, er wortours en meer dan 100.000 toeden meer vogels te koop aangeschouwers verder is de band uit- Schoon drinkwater
gegroeid tot een professionele De Stichting Nepal Benefiet boden een groter assortiment
band die keer op keer een unie- Aalsmeer wil alle inwoners van aan benodigdheden aangeboke show verzorgt. Een superband het bergdorpje Tobang in Ne- den. Deze grootse vogelbeurs
waar iedereen blij van wordt.
pal van schoon drinkwater voor- wordt georganiseerd door Vogelzien. Om dit te realiseren moeten vereniging Aalsmeer en OmstreThe Little Hobo’s
33 regenwater opvangtanks van ken in hal ‘de Baccara’ in de BaccaThe Little Hobo’s brengen oud en 6.000 liter worden gebouwd. Eén rastraat 1 op zondag 23 septemnieuw repertoire, zowel de ‘gou- tank kost 1.000 euro. Na dit con- ber van 10.00 tot 12.30 uur. Iededen ouwen’ nummers als ‘Oran- cert hoopt de stichting te kun- re vogelliefhebber is welkom om
ge Blossom Special’ en ‘The Fallen nen starten met de bouw van vogels te kopen, te verkopen, te
Eagle’ worden afgewisseld met eerste 11 tanks. Entreeprijs van ruilen of rond te kijken en vragen
nieuwere songs van ‘CPR’ en ook het concert is 10 euro, dit bedrag te stellen over vogels, voedsel en
het componeren van eigen werk komt geheel ten goede aan dit huisvesting. De entree bedraagt
gaat de band goed af, gezien het waterproject in Nepal. Ook krijgt 1 euro voor iedereen die komt
aantal in de setlist opgenomen de stichting steun ook van Wilde kijken of kopen en met het toeeigen nummers. The Little Hobo’s Ganzen. Voor iedere euro die de gangsbewijs maken bezoekers
bestaat uit: Jan Erik Hoeve (zang, Stichting ophaalt legt Wilde Ganpedal steel gitaar en banjo) , Piet zen 50 euro cent bij. Sinds kort
van Leeuwen (basgitaar en zang), heeft de stichting ook een AnTristan Hupe (drums en percus- bi status waardoor giften afgesie), Theo van het Hert (viool) en trokken kunnen worden van de
Dick Kuin (zang en gitaar). Voor belasting. Meer weten? Bel 06dit speciale optreden zal Remco 23861976, mail naar: nepalbenede Hundt (wasbord en trekzak) fiet@gmail.com of kijk op www.
Oude Meer - Vorig jaar zijn er, in
de band komen versterken.
nepalbenefietaalsmeer.com.
het kader van de grote renovatie van gebouw en tuin, fruitbomen geplant in de tuin van Het
Dijkhuis. Deze bomen dragen nu
hun eerste vruchten! Alle kinderen uit de buurt (maar ook vaders, moeders, opa’s en oma’s)
zijn op zondag 23 september
om 13.30 uur van harte welkom om dit te vieren in de tuin
Kudelstaart - De zomer is weer van Kudelstaart. Nieuwelingen van Het Dijkhuis te Oude Meer.
voorbij. Sommige sportclubs zijn zijn meer dan welkom. Men kan De kinderen mogen zelf hun apalweer begonnen, voor andere gedurende het seizoen aan elk pel- of perentaart maken en bakverenigingen staat het seizoen willekeurig dartsactiviteit deelne- ken. De taarten mogen ze daarvoor de deur. Dit laatste geldt men. Lidmaatschap of van te vo- na mee naar huis nemen. Deelook voor de dartsclub Poel’s Eye. ren opgeven is niet nodig. Thuis name is gratis, wel even van teVoordat het ‘echte’ seizoen (15 blijven is echter pas echt onno- voren aanmelden via info@hetspeelavonden op de vrijdag) be- dig. Hoe meer zielen, hoe meer dijkhuis.net.
gint, vindt eerst aanstaande za- vreugd. Dus hopelijk tot ziens op
terdag 22 september de Open zaterdag 22 september, en an- ‘Potje’ muziek maken
Kudelstaart plaats. De Open is ders (ergens) later in het seizoen. Woensdag 26 september is ietraditioneel op zaterdag. Voor ve- De inschrijving sluit om 20.00 uur, dereen met een instrument (of
le deelnemers is de Open een op- deelname kost vier euro en de
warmingsronde voor het seizoen, minimum leeftijd is 15 jaar. Op de
anderen hebben hun zinnen ge- website www.poelseye.nl is nog
zet op de overwinning. Hoe dan allerlei informatie te vinden.
ook wordt het weer gezellig na
de toch wel erg lange zomer. Er is De finalisten van vorig jaar, Wouter
een winnaar- en een verliezerron- (links) en Johan.
Aalsmeer - Vrijdag 28 septemde. Of Wouter Rietveld zijn titel
ber tussen 14.00 en 15.15 uur
komt verdedigen is niet bekend,
signeert Jeroen Windmeijer zijn
maar als hij daarin zou slagen is
nieuwe boek Het Pelgrim Fahij de eerste darter die de Open
thers Complot in het Boekhuis in
drie keer (op rij) wint. Ook Marco
de Zijdstraat. Het Pelgrim Fathers
Cornelisse en Danny Zorn wonComplet is een thriller over zes
nen in het verleden twee keer.
moorden, drie continenten, een
Negen andere darters wonnen
wereldwijde cultus en een vereenmalig. Om de boel nog meer
borgen manuscript. Kom gerust
op te leuken zijn er twee speleven langs om voor een boek,
letjes (Mystery Out en de Triple
een handtekening of een praatje
Pot). Kortom, genoeg reden om
met Jeroen.
te komen darten in het Dorpshuis

Vogelbeurs in ‘de Baccara’

Creatief naaien met de
machine bij Werkschuit
sisspullen nodig, onder andere
scharen, spelden, naalden, stoffen
en natuurlijk een naaimachine. Er
wordt les gegeven door een gediplomeerd coupeuse in de nieuwe
locatie van De Werkschuit aan de
Oosteinderweg, waar overigens
voldoende parkeergelegenheid
is. Inlichtingen en aanmeldingen
via www.werkschuit-aalsmeer.nl
of telefonisch bij Anja van Leeuwen: 06-40384069.

kans op een leuke attentie. Verkoop van eigen vogels is gratis,
zowel voor leden als bezoekers.
Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropische vogels, kanaries en kromsnavels. Ook diverse
soorten zaden en zaadmengsels
en vogelkooien worden te koop
aangeboden.
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 milieu eisen die tot heden van kracht zijn.
Een hele eer om dit keurmerk
van diervriendelijkheid te mogen voeren. Voor inlichtingen: 0610666878.

Het Dijkhuis: Oogstfeest,
jamsession en puzzelrit

Zaterdag bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Nieuwe cursus start in oktober

Aalsmeer - Er zijn vele redenen
waarom je kleding zou willen maken. Als je geïnteresseerd bent
in mode en wat kledingstukken
in gedachten hebt die je voor jezelf wilt maken of simpelweg wat
aanpassingen wilt maken in de
kleding die je al bezit, dan is het
erg handig als je weet hoe je dit
moet doen. Je hoeft geen naaister
te zijn om te leren hoe je je eigen
kleren maakt of vermaakt. En natuurlijk hoeft het niet alleen kleding te zijn, misschien wil je wel
woonaccessoires knuffels of iets
dergelijks maken. Bij stichting De
Werkschuit start in oktober een
cursus Creatief naaien met de machine. De eerste les is op 4 oktober en daarna wekelijks op donderdag van 19.30 tot 22.00 uur.
Bij voldoende belangstelling start
ook een cursus donderdag overdag van 9.30 tot 12.00 uur. De laatste lesdag is 23 november. Voor
de cursus zijn nogal wat eigen ba-

All Star Band, Little Hobo’s en The Whatts

Het darten begint weer,
Open Kudelstaart

Boekpresentatie
J. Windmeijer

met een leuke stem) welkom in
Het Dijkhuis in Oude Meer om
samen een ‘potje’ te jammen.
Vanaf 19.30 uur gezellig samen
muziek maken. Ook luisteraars
van harte welkom.
Puzzelrit en barbecue
Op zondag 30 september organiseert Het Dijkhuis een leuke
puzzelrit in de omgeving. Vertrek vanaf 14.00 uur. De puzzelrit is per auto of motor te rijden
en zelfs een E-bike is een optie!
Er zijn leuke prijzen te verdienen.
Daarna kan er in Het Dijkhuis gezellig nagepraat worden en als je
dat wil kun je deelnemen aan de
gezamenlijke barbecue. Deelname aan de puzzelrit is gratis, de
barbecue kost 12,50 euro per persoon. Graag voor beide aanmelden via info@hetdijkhuis.net.
Wetenschap weekend
Zaterdagmiddag 6 oktober organiseert bibliotheek Amstelland
in samenwerking met het Boekhuis een lezing door Luuc Kooijmans. Deze gerenommeerd historicus brengt tijdens het Weekend van de Wetenschap de wereldberoemde 17e eeuwse wetenschapper Frederick Ruysch en
zijn tijd tot leven.
De lezing vindt plaats in de verbouwde De Oude Veiling (nog
een goede reden om te komen).
Kaartjes voor de lezing zijn te
koop in het Boekhuis of via de
website van de bibliotheek.
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Zaterdagmiddag jubileumreceptie

Voor iedereen die energiezuinig wil wonen

Aalsmeer - Buurtvereniging
Hornmeer bestaat vijftig jaar en
dit jubileum wordt aanstaande
zaterdag 22 september gevierd
met een feestelijke receptie.
In 1968 is de buurtvereniging opgericht. De nieuwe wijk Hornmeer was nog kaal en er was
voor deze kinderrijke buurt totaal
niets waar men iets aan ontspanning kon doen. Dit kan niet langer, vond een groep inwoners en
in 1968 staken zij hun koppen bij
elkaar en gingen over tot oprichting van een club. Buurtvereniging Hornmeer was een feit!

Aalsmeer - Stichting Sienergie, bekend van het Energieloket in het Boekhuis, nodigt in samenwerking met de Gemeente Aalsmeer belangstellenden
uit voor een volgende ronde van
Energie Ontbijten. De eerste is op
vrijdag 28 september om 8.30 uur
in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. In de nieuwe gezellige
‘Huiskamer van Aalsmeer’ zal de
ploeg van Ons Tweede Thuis het
ontbijtbuffet verzorgen. De energieadviseurs van Sienergie leiden
het gesprek en geven tekst en uitleg over duurzaam wonen. Ook
wethouder Duurzaamheid Wilma
Alink-Schelma zal erbij zijn.
Het Energie Ontbijt is er voor iedereen die zo energiezuinig mogelijk wil wonen. Deel in een ongedwongen sfeer je ervaringen

Ontbijten met Sienergie

Buurtvereniging Hornmeer
bestaat vijftig jaar!

Veel activiteiten
Dat is nu 50 jaar geleden. Wat is
er allemaal gebeurd en gedaan,
nou heel veel. Aan kinderen was
er geen gebrek en daar is door
het toenmalige bestuur goed op
ingesprongen.
Kinderoptochten, viswedstrijden, knutselmiddagen, filmvoorstellingen, noem
maar op. In die tijd nog computer gedoe. Animo genoeg. Op het

bestuurlijke vlak had men geen
klagen, men had vrijwilligers genoeg.
En ook aan onderkomens heeft
de vereniging geen gebrek gehad, onder andere De Pannenbar,
RKAV kantine, Bon Ami, de school
aan de Roerdomplaan. En nu is er
het prachtige onderkomen aan
de Dreef, de voormalige VVA-kantine. Hier gebeurt ook nu weer
van alles: schilderen, bridgen, lijndansen, klaverjassen, en de nodige buurtvergaderingen.
Vijftien leden
Er zijn vijftien leden die vanaf
het begin lid zijn, een felicitatie
waard. Hen de hand schudden,
kennis maken met de buurtvereniging en haar vele activiteiten
kan aanstaande zaterdag 22 september tijdens de jubileumreceptie. Deze is van 15.00 tot 18.00 uur
en wordt muzikaal opgeluisterd
door shantykoor De Brulboeien.
Iedereen is van harte welkom,
Adres: Dreef 1 in de Hornmeer.

Cheque van OSA voor
Mission House Gambia
Aalsmeer - Afgelopen week
mocht Betty Kooij, secretaris van
de Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) een
cheque van 2500 euro overhandigen aan bestuurslid Willy Holling van de Stichting Foundation Mission House of the Gambia. De stichting heeft meer dan
2500 euro ingezameld voor de inrichting van het ziekenhuis in Nigeria, Ado Ekiti. Het ingezamelde geld, waaronder een bedrag
van een 50-jarig huwelijk en de

verkoop van zelf gemaakte kaarten, en het subsidiebedrag worden onder andere besteed aan
onderzoektafels, bedden voor de
dokters, een vriezer en een anesthetie machine. Meer informatie
over dit project is te vinden op
de website: www.freewebs.com/
gambiamission
Wie meer wilt weten over OSA
en haar subsidiebeleid kan kijken op: www.osa-aalsmeer.nl of
neem telefonisch contact op via
0297-321509.

Gezellige feestjes in jarig
café Op de Hoek

Week van de Alfabetisering

Wethouder Alink leest
voor in de taalklas
Aalsmeer - In het kader van de
week van de alfabetisering heeft
Wilma Alink de kinderen van de
taalklas voorgelezen. In de taalklas krijgen kinderen tussen 6 en
12 jaar, die nieuw in Nederland
zijn, extra onderricht in de Nederlandse taal. De wethouder las
voor uit een gedichtenbundeltje.
De kinderen waren enthousiast
en vroegen al snel om meer. En
niet alleen de kinderen genoten,
ook de wethouder had het duidelijk naar haar zin.

Kudelstaart - Afgelopen weekend heeft café Op de Hoek met
verschillende activiteiten haar
tweejarig bestaan gevierd. Vrijdag werden de talenten van de
bezoekers getest middels een
foute karaokeshow. Voor de muziek droegen Kees Markman en
Marcel Wilkes zorg en de twee
dj’s wisten vele bezoekers over te
halen om eens lekker mee te komen zingen op hits van toen. Zaterdag werden de bezoekers anders ‘aan het werk’ gezet. De band
Super Friday verzorgde een optreden en op de swingende num-

mers kon goed gedanst worden.
Zondag stuurden eigenaar Beatle Raadschelders en zijn medewerkers iedereen naar buiten
voor een sportieve fietstocht, uitgestippeld door Trudie Plomp.
Na de sportieve inspanning kon
in Op de Hoek genoten worden
van allerlei lekkernijen tegen jubileumprijzen. Er wordt door Op
de Hoek en alle bezoekers en
deelnemers terug gekeken op
een heel geslaagd feestweekend
rond het tweejarige bestaan van
het café in Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

“Geen bordjes, geen haltes”

Bushalte-bordjes van
Feestweek ontvreemd
Aalsmeer - “Er is iemand zo vriendelijk geweest om ons te helpen
om de bushalte bordjes op diverse locaties in Aalsmeer en Kudelstaart te verwijderen. We weten alleen niet waar hij of zij deze heeft achtergelaten”, aldus een
bericht van de organisatie van
de Feestweek Aalsmeer op facebook. “Als je degene bent die deze voor ons bewaart, zou je dan
contact met ons op kunnen nemen, zodat we de bordjes op
kunnen komen halen? Wij houden graag onze spullen compleet, zodat we het volgend jaar
weer kunnen gebruiken. Geen
bordjes, geen haltes.”
Oei, geen goeie grap dus. Vanwege deze actie zou de pendelbus volgend jaar wel eens niet
kunnen gaan rijden en dat is jam-

mer, want van dit vervoermiddel
tijdens de Feestweek wordt door
veel inwoners uit Kudelstaart en
Oosteinde gebruik van gemaakt.
Alvast noteren: De 25e Feestweek
Aalsmeer is in 2019 van 8 tot en
met 14 september met of zonder
bushaltes...

Jozefclan vier 30 jarig
jubileum met reisje

re dinsdag tussen 11.00 en 13.00
kan iedereen daar terecht die
hulp wil geven of krijgen bij het
lezen, schrijven of spreken. Mensen die problemen hebben met
de Nederlandse taal worden daar
gekoppeld aan een taalcoach die
hen eens per week ondersteunt.

Taalcafé
Het Taalcafé bevindt zich ook in
de bibliotheek aan de Markstraat.
Iedere dinsdag tussen 13.30 tot
14.30 wordt daar op heel ontspannen wijze met de NederLaaggeletterdheid
landse taal geoefend. BijvoorIn Nederland hebben 2,5 miljoen beeld door middel van spelletjes
volwassenen moeite met lezen, of gesprekjes.
schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid raakt de samenleving, Voorlees Express
die functioneert namelijk veel be- Voor kinderen is er behalve de
ter als iedereen mee kan doen. Taalklas ook nog de VoorleesexTijdens de week van de alfabeti- pres. De Voorlees Express zorgt
sering worden er zoveel mogelijk ervoor dat kinderen met een taalmensen gemotiveerd om samen achterstand extra aandacht krijin actie te komen voor een gelet- gen. Een half jaar lang komt er
terd Nederland. In Aalsmeer zijn een vrijwilliger bij een gezin thuis
veel activiteiten georganiseerd om voor te lezen. Samen met de
ter ondersteuning van volwasse- ouders wordt ervoor gezorgd dat
nen en kinderen die moeite heb- taal- en leesplezier een vaste plek
ben met de Nederlandse taal. Dit in het gezin krijgen.
kunnen anderstaligen zijn, maar Scholen, vrijwilligers en ouders
ook laaggeletterden.
kunnen zich hiervoor aanmelden
via amstelland@voorleesexpress.
Taalpunt in bibliotheek
nl. Of op dinsdagochtend tusHet Taalpunt is gevestigd in de bi- sen 11.00 en 13.00 uur in de biblibliotheek in de Markstraat. Iede- otheek.

en vragen over bijvoorbeeld woningisolatie, zonnepanelen of
aardgasloos wonen. Laat je inspireren door de successen van anderen en haal informatie op over
de nieuwste technieken en inzichten, over besparingen en kosten en hoe die te financieren. Er
is geen vast programma, Sienergie ‘improviseert’ rond de specifieke vragen en uitdagingen van
de deelnemers.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel is het aantal plaatsen
beperkt, dus op tijd aanmelden is
noodzakelijk en dit kan via www.
sienergie.nl/energieontbijt of telefonisch bij Ulla Eurich via 06
52667700. Op de website staan
ook de data en locaties van de
volgende Energie Ontbijtsessies
van Sienergie.

Nationale burendag bij
de Open Hof Kerk
Aalsmeer - Het is inmiddels de
vijfde keer dat de Open Hof Kerk
de Nationale Burendag organiseert. Ook dit keer in samenwerking met de Kliederkerk van de
Doopsgezinde Gemeente. De Burendag is dit keer wel anders dan
de vorige jaren. Op zaterdag 22
september zijn belangstellenden
tussen 12.00 en 14.00 uur welkom op het kerkplein.
Er staan dan tafels klaar waaraan,

onder een gezellig gesprek, heerlijke pannenkoeken gegeten kunnen worden. De ijsboer komt, net
als ieder jaar, langs voor het toetje. Voor de kinderen staat er een
springkussen klaar en volwassenen kunt terecht bij de plantenkraam. Er wordt op mooi weer gerekend. Zo niet, dan vind de burendag binnen in de kerk aan de
Ophelialaan plaats. Iedereen is
zaterdag van harte welkom.

Burendag rond JOP in Oost
Aalsmeer - Op zaterdag 22 september organiseren jongeren samen met het wijkcomité en het
jeugdwerk van Binding en DOCK
een burendag bij sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg. De
jongeren willen graag ‘hun’ JOP
(Jongeren Ontmoetings Plek) opknappen. Ook willen de jongeren graag het contact met omwonenden verbeteren. Vandaar
dat zij het initiatief hebben genomen voor de organisatie van
de burendag. Van 13.00 tot 17.00
uur is er zaterdag rondom de JOP,
buiten bij de Bloemhof, van alles

te doen. De jongeren gaan aan
de JOP klussen, er is een schilderworkshop, een dansworkshop en
er kan worden meegedaan aan
een handbal-clinique. Ook is er
een stormbaan en deelnemers
kunnen gratis komen lunchen (de
lunch start om 13.00 uur). Deze
burendag is bedoeld voor mensen die rondom de Bloemhof wonen, maar uiteraard is iedereen
uit Aalsmeer Oost welkom. Wilt
u deelnemen? Dat kan kosteloos,
maar dan wel graag even aanmelden bij Wendy de Waal via 0647080932 of via wwaal@dock.nl.

Aalsmeer - De Jozefclan is een
vriendengroep die bestaat uit zeven ouder-echtparen die vroeger
kinderen hebben gehad op de Jozefschool in de Gerberastraat.
Nadat de kinderen afscheid van
de Jozefschool hebben genomen zijn deze ouders elkaar blijven ontmoeten met soms wel
twee keer per jaar een gezellige
avond bij één van de ouders thuis
en tijdens feesten met inmiddels
al 50-jarige huwelijken. Aan de
10, 15, 20 en 25-jarige jubileums
van de clan kon natuurlijk ook
niet zomaar worden voorbij gegaan en werden gevierd met een
drie daagse trip. Dit jaar, met het
30-jarige jubileum, werd Putten
aangedaan. Na het verzamelen
tegenover het zwembad vertrokken de echtparen met de fietsen
achterop. Na koffie met een overheerlijke appelpunt werden de
fietsen van de auto’s afgehaald en
ging de groep richting Garderen
om de beeldentuin en zandsculpturen te bewonderen. Een aanrader! Het jubileum-ijsje kon niet
uitblijven en de paren kwamen
in Garderen bij één van de drukst
bezochte ijssalons in Nederland
terecht. De avond heeft de Jozefclan afgesloten met een geweldig diner en wat quizzen tussen-

door. De volgende dag stond een
fietstocht van ongeveer 50 kilometer op papier en ter afsluiting
van die dag een huifkarrentocht.
Net zoals tien jaar geleden ging
dit weer gepaard met regen en
onweer, maar desondanks was de
tocht mooi. De derde dag stond
de weekmarkt van Putten in de
planning. Na afgerekend te hebben bij het hotel, stapten de heren en dames op de fiets richting
de markt. Ieder ging hierna zijn
eigen weg om naar huis te gaan.
Maar eerst gezamenlijk afsluiten
met een bak koffie op het zonnige terras in Putten. Bij Hilversum
werd het weer slechter, want het
regende in Aalsmeer en omgeving al de gehele dag. Om 16.00
uur was het verzamelen bij Café
Vleghaar waar de Jozefclan welkom geheten werd door hun kinderen (inmiddels ook al 42 jaar),
die zich hier samen met hun eigen kinderen hadden verzameld.
Ook uitgenodigd was hun onderwijzer van toen Antoine Zwagerman samen met zijn vrouw Anita, Antoine had oude fotoboeken
meegenomen en al gauw werden
er liedjes uit de musical van toen
gezongen. Al met al een geslaagd
feest en op naar de 35 jaar Jozefclan!
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Glennis Grace speciale
gast bij Brooklyn Nights
Aalsmeer - De Dinnershow
Brooklyn Nights heeft opnieuw
een grote gastartiest aangekondigd voor het nieuwe seizoen.
Glennis Grace zal op vrijdag 16
november en zaterdag 22 december op het podium in Studio’s
Aalsmeer schitteren. Producent
Frank Wentink is trots dat Glennis
Grace zich voor twee avonden bij

zijn vijftig-tallige cast voegt. De
Dinnershow Brooklyn Nights onderscheidt zich al jaren met diverse grote gastartiesten. Onder anderen musicalster Stanley Burleson en Bryan B geven regelmatig
acte te présence. Voor het jubileumseizoen is Glennis Grace bevestigd.
Frank Wentink: “Ik ben verheugd
dat deze Nederlandse soul diva na America’s Got Talent een
tussenstop maakt in Aalsmeer.
Haar fenomenale optredens maken telkens een diepe indruk op
me. We blijven overigens in Amerikaanse sferen; het thema van
de dinnershow is tenslotte New
York. If you can make it there,
you’ll make it anywhere” vertelt
hij op melodieuze toon. Bezoek
voor meer informatie en kaartverkoop de website www.brooklynnights.nl.

Veel bekijks voor bonte
stoet Verhoef boten
Aalsmeer - Zondagmiddag 16
september voer een bonte verzameling van Verhoef boten
over Aalsmeerse wateren. Wat
als grapje met twee boten begon is uitgemond in een prachtige stoet van 35 Verhoef boten. Alhoewel Verhoef Aluminium al jaren geen pleziervaartuigen meer
produceert zijn er nog veel van
deze juweeltjes bewaard gebleven en een groot aantal hiervan
zijn nog in Aalsmeer te vinden.
Afgelopen zondag voeren veel
van de geproduceerde ontwerpen mee. Roei- en visboten, V15,
V500, Flowerland kruisers, sloepen, een oude politieboot en een
boot die dienst gedaan heeft bij
de reddingsbrigade maakten deel
uit van de stoet. Deze boot met
de naam de Mrv. Christiaen Huygens uit 1956 heeft in Den Helder gediend bij de KNZHRM, tegenwoordig KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingsmaat-

schappij). De stoet trok veel bekijks. Niet alleen eigenaren van
Verhoef boten in Aalsmeer vaarden mee, er waren zelfs deelnemers uit Delfshaven en Friesland.
Het verzamelpunt voor alle boten
was bij Verhoef Aluminium aan de
Aalsmeerderdijk. Hier werden de
deelnemers onthaald met koffie
en koek. Waarna om circa 15.00
uur het startsein werd gegeven
voor het vertrek. De route duurde
circa anderhalf uur en eindigde
op een eiland in de Dambonsloot
waar alle deelnemers na afloop,
onder het genot van een hapje
en een drankje, alle wetenswaardigheden over hun boten konden
uitwisselen. Mede door het mooie
weer was het een prachtige middag, die zeker voor herhaling vatbaar is. Zelf ook een Verhoef boot
of interesse hiervoor? Aanmelden
kan via de besloten Facebook pagina ‘Verhoef Boten Aalsmeer’.
Foto: Joost de Vries

Wedstrijdzeilen

Ronde- en platbodemjachten
treffen schitterend zeilweer
Aalsmeer - De traditionele zeilwedstrijden in de Ronde- en Platbodems kregen van de weergoden een fraai cadeautje. De wedstrijden werden verzeild met fraai
nazomerweer en een stabiele
overwegend zuidwestelijke wind.
Zaterdag was dit een volle windkracht van Bft 4 en de voorspelde windkracht van Bft 5 op zondag bleef daar toch weer wat onder, zodat er beide dagen met
volle zeilen kon worden gevaren.
De Aken en de Schouwen hadden
daar nog een volstaande kluiverfok bij staan, waardoor snelheden boven de 6 knopen konden
worden behaald. De wedstrijden
werden op het water georganiseerd door Westeinder Zeilwedstrijden, waar Hans Tijsma met
zijn team prachtige banen had
uitgelegd met zowel in-de-windse en voor-de-windse rakken, zodat door de grotere schepen als
locomotieven snelheid kon worden opgebouwd. Deze zandlo-

perbaan bleek een werkzame oplossing om alle deelnemers vrije
ruimte te geven om te manoeuvreren. Bij de Aken won de bekende Aalsmeerder Richard Pannekoek met zijn ‘Zuiderzee’ de
fraaie Zilveren Blaker. Met een serie van 2, 2, 1 en 1 behaalde hij
een gelijk aantal punten als Marcel Fruytier met de ‘Schollevaer’,
waarbij het beste resultaat in de
laatste wedstrijd echter beslissend is. In de Tjalken won John
Cornelisse met zijn ‘Geertruida’ overtuigend de fraaie zilveren Lutgerdina Smeltekop-schaal.
Zeer gedecideerd kon Dirk Slijper
(W.V. Nieuwe Meer) met zijn Friesche Jachtje ‘Hommel’ de inmiddels zeer lange Stamboekwimpel, waar elke keer een jaartal bij
komt, mee naar huis nemen. Dirk
won bij de Tjotters alle vier de races. Hetzelfde presteerde Harry Nefkens bij de Zeeschouwen
met zijn ‘Thresoor’, waar Jan Nefkens vier keer tweede werd. Van-

Activiteiten overzicht

Tromgeroffel en (kinder)champagne

Enorme belangstelling voor
opening van De Oude Veiling
Aalsmeer - De droom van de gemeente om een ontmoetingsplek
te realiseren waar alle Aalsmeerders zich thuis kunnen voelen is
in vervulling gegaan! Het heeft
even geduurd om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar
wie het verleden vergeet en nu
naar de toekomst kijkt kan zich
verheugen op een geweldig mooi
monumentaal gebouw waarvan
het exterieur in ere wordt hersteld en het interieur helemaal is
aangepast aan deze tijd.
De heer Ad Rutten, bestuurslid van Stichting Leefomgeving
Schiphol, kwam een jaar geleden
met een cheque waardoor de
verbouwing en renovatie mogelijk werd. Nu kwam hij terug om
het resultaat te bekijken. “Dit project past precies bij het ons doel”,
sprak hij verheugd uit om te vervolgen met de woorden: “Het vernieuwde trappenhuis, de lift zodat het voor iedereen mogelijk is
De Oude Veiling te bezoeken en
de duurzaamheid waardoor exploitatiekosten kunnen worden
verlaagd is geslaagd.”
Burgemeester Jeroen Nobel beklemtoonde dat de bijdrage
van de Stichting Leefomgeving
Schiphol niet gezien moet worden als een aflaat. “Met De Oude Veiling heeft de gemeente Aalsmeer waaronder ook Kudelstaart valt - vergeet dat vooral niet - nu een ontmoetingscentrum voor de hele gemeenschap.”’

opgefleurd door cliënten van Ons
Tweede Thuis die een regen van
bloemblaadjes deden neerdalen
op alle gasten.
Workshops en optredens
De hele middag was er van alles
te zien te beleven en te doen. De
bezoekers konden genieten van
optredens van vrouwenensemble Davanti, het Aalsmeers Saxofoon Kwartet en de groep Dance
Vision van SV Omnia. Ook waren er demonstraties rolstoeldansen en stijldansen en trakteerde
de theatergroep van Ons Tweede Thuis op ‘De Ontmoeting’. Het
Cultuurpunt verzorgde voor kinderen workshops dj, ballet, graffiti, keyboard en circus, de jeugdige bezoekers mochten op ontdekking in het gebouw middels
een speurtocht en de bibliotheek
organiseerde de Prentenboekenstad.

Kunstroute
De Oude Veiling was ook onderdeel van de Kunstroute Aalsmeer
en hier kon kennis gemaakt worden met de creativiteit van cliënten van Ons Tweede Thuis en met
de portretten van bekende inwoners door Wim Keessen. Al met
al een geweldige dag met gevarieerde presentaties, die beëindigd kon worden met een drankje en een hapje in de horeca van
De Oude Veiling en dankzij het
mooie weer is hier veel gebruik
van gemaakt.
Met luid tromgeroffel van slag- Hoewel er vooraf de nodige bewerkers uit Bovenkerk werd De zwaren waren, konden de bezoeOude Veiling onder zeer gro- kers deze middag niets anders
te belangstelling officieel ge- dan constateren dat het hun veropend. De feestelijke handeling wachting ver oversteeg. De Huiserna door burgemeester Nobel kamer van Aalsmeer is een feit.
en kinderburgemeester Hannah Nu maar hopen dat inwoners hun
werd binnen bezegeld met (kin- weg naar deze ontmoetingsplek
der)champagne. “Proost, op De blijven maken!
Oude Veiling!” De opening werd Foto’s: www.kicksfotos.nl

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Woensdag 26 september,
een heerlijk 3 gangendiner
met o.a. een gebonden spinazie soep + gerookte zalm, gegrilde kippenpoot, mayonaise,
frisse appelmoes, pommes frites, tomaten salade voor maar
€12,50. Voor reserveringen
Tel. 0297-820979. U bent vanaf
17.00 uur van harte welkom.

U bent vanaf 17.00 uur van
harte welkom.

Partnergroep 24 sept
Zorgt u voor een partner met
bijvoorbeeld dementie? Dat
zorgen kan een zware belasting zijn. In de gespreksgroep
vinden partners de gelegenheid om andere mensen in
eenzelfde situatie te ontmoeThema diner
ten en elkaars ervaringen
Black&white themadiner op
te delen. De onderlinge
vrijdag 28 september!
uitwisseling kan u tot steun
U bent van harte welkom om
zijn in het dagelijks proces.
bij ons te dineren. Een heerlijk
Maandag 24 september van
3 gangendiner en een avond
14.00-15.30 uur bent u van
vol gezelligheid! voor €15,harte welkom. Gebouw Irene,
Het menu: romige bloemkool
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
puree + truffel, breekbrood
Voor meer informatie kunt u
met ansjovisboter en zwarte
contact opnemen met Ellen
olijven, een rijkgevulde stoofMillenaar(06-22468574) coorpot van black angus runddinator Ontmoetingsgroep
vlees, courgette, shi-take, winAalsmeer.
terpeen, ui, prei en pruimen in
een pestosaus, schorseneren Kleding verkoop
schoteltje, bonen salade, wilde Op donderdag 27 september
en witte rijst en witte chocois er een kledingverkoop
lade mousse met een crunch van H en A Mode van 10.00
van oreo koekjes + chocolade -15.00 uur met modeshow
dip. U kunt nu reserveren, tel. en nieuwe collectie. U bent
van harte welkom in wijkpunt
0297-820979 Voor reserveVoor Elkaer, Nobelhof 1 in
ringen Tel. 0297-820979.
Kudelstaart.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Ruim 500 leerlingen op
tuinbouwbezoek
flower design, voeding, internationale handel, DNA, social media,
vloggen en marketing. Nieuw is
dit jaar de workshop over logistiek.

Vertegenwoordigers van deelnemende bedrijven en workshopspecialisten bij de succesvolle kick-off
van Green Unplugged 2018 gastvrij
ontvangen bij Vianen Flowers.

Zien en ervaren
De ruim vijfhonderd leerlingen
zijn afkomstig van 13 scholen uit
(de omgeving van) Aalsmeer en
Rijnsburg en bezoeken op zes
ochtenden tuinbouwbedrijven,
zoals Vianen Flowers. ”Door de
leerlingen naar de bedrijven te
halen, kunnen ze zelf zien en ervaren wat de tuinbouw is. En hoe ze
daarin een carrière kunnen beginnen”, aldus Mia Timmer. Tijdens de
kick-off op 13 september werden
vertegenwoordigers van de deelnemende bedrijven bijgepraat en
de specialisten, die workshops geven. Namens de Greenports Duinen Bollenstreek en Aalsmeer benadrukten Michiel Cappendijk
respectievelijk Sander van Voorn
het belang van een betere instroom en samenwerking voor de
vitaliteit van de sector.

Aalsmeer - Tijdens de aanstaande editie van Green Unplugged
bezoeken ruim vijfhonderd leerlingen van middelbare scholen
tuinbouwbedrijven in de greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek. Dit record maakte Mia
Timmer van Wellantcollege/ Groen
onderwijscentrum bekend bij de
kick-off van de derde editie van Over Groen onderwijscentrum
Green Unplugged bij Vianen Flo- Binnen Groen onderwijscentrum,
wers, een van de achttien deelne- dat Green Unplugged organimende bedrijven. Doelstelling van seert, werken bedrijfsleven, onGreen Unplugged is de carrière- derwijs en overheidspartijen sakansen in de groene sector beter men om jonge mensen aan te
onder de aandacht te brengen van moedigen om voor een carrière
leerlingen, docenten, decanen en in de tuinbouw te kiezen. Meer
ouders. Naast een rondleiding op informatie op www.groenondereen van de deelnemende bedrij- wijscentrum.nl. Green Unplugged
ven krijgen leerlingen twee groe- wordt mede mogelijk gemaakt
wege de mogelijk te grote snel- starteiland aan Dion van Hasselt ne workshops, bijvoorbeeld over met steun van www.stimuflori.nl.
heidsverschillen bij de Westlan- van hun klasse 4 uitgereikt. Bij de
ders werd er in drie verschillen- eveneens meezeilende scherpe
de groepen gestart. De Westlan- jachten was Hans Verdel met zijn
ders werden oorspronkelijk ge- ‘Sister Ray’ met vier eerste plaatbruikt voor het vervoer van tuin- sen ook heer en meester. Ten slotbouwproducten door de smal- te ging bij de kleine Schouwtjes
le vaartjes met lage bruggetjes de Dr. C. Nooteboom-prijs, een
in het westen van het land. Door fraai vergulde mastwortel, naar
de lange en smalle romp wisten Harmen Mijnlief met zijn ‘Wamzij bij de heersende wind de vaart mes’. Het evenement is niet alleen
er goed in te houden en dat gold op de Grote Poel van de Westeinvooral voor de prijswinnaars, zo- der een feest om te zien; ook de
wel Peter Barendse als Jelle Bruns haven van de Watersport Verenien Dion van Hasselt schreven drie ging de Nieuwe Meer bij de Kleioverwinningen achter hun naam. ne Poel biedt met deze fraaie
Omdat de Westlanders na af- schepen luisterrijke beelden,
loop nog uren naar hun thuisha- waar Fokke Dijkstra namens een Ronde- en platbodemjachten op de Westeinder. Foto: Wim Rietveld.
vens terug moesten varen kon- grote groep vrijwilligers een mooi
den zij geen vierde race zeilen zeilweekend tijdens een geani- voor een reeks van imposante fo- den.nl en www.nieuwemeer.nl .
en werd de WZW-Bokaal op het meerde prijsuitreiking afsluit. Zie to’s www.westeinderzeilwedstrij- Theo van Mierlo
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Verrassende mix van stijlen en stoffen

Onverwachte
combinaties
Niets is wat het lijkt. Dat kunnen we zeggen van veel
nieuwe damesmode collecties. De merken verrassen met
onverwachte combinaties van materialen, modellen en trends.
Met als resultaat een verrassende mix van stijlen en stoffen.
De spanning in de collecties
wordt opgebouwd rond tegenstrijdigheden als mat en glans,
modern en nostalgisch, techniek en natuur. We zien het bij
een merk als Yaya met een collectie die even vrouwelijk als sportief en trendy als casual is. Binnen de collecties zijn er verschillende stijlen. We zien veel details
uit sportkleding verwerkt in vrouwelijke items. Of juist andersom.
Denk aan blouses met tape op de
mouwen en pakken in flowy stoffen als satijn in combinatie met
cupro. Een andere trend is de mix
van stoer en glans. Van denims
met lakcoatings tot aan onafgewerkte naden op tops en broeken. Stoffen zijn rauw en net even
anders dan je op het eerste gezicht denkt te zien. Glans is te-

vens verwerkt als detail, in teksten op T-shirts of jacquard prints.
Heel fraai zijn de bekende klassiekers die in een nieuw jasje zijn gestoken, voor een eigenwijze moderne uitstraling. Zoals de trackpants die in een ruit komen. Of de
oversized tweed blazers, die niet
van wol maar in een stevig jersey
uitgevoerd zijn. Fluweel en kant
zijn veelvuldig verwerkt in de verschillende items. Omdat het buiten nu echt kouder wordt ontbreekt daarnaast de knitwear niet
in dit thema. Mooie lange vesten
en warme truien, die je combineert met kanten hemdjes. Heel
trendy!
Een verrassende mix van
stijlen en stoffen
Foto: Yaya

De bril maakt je outfit helemaal af

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:
AFSLANKEN ENZO
DENISE FASHION
EYE CARE ED KRIEK
OPTIEK
DIEMODE
GENTLEMEN’S PLACE
HELIOMARE
SAN BOA PRAKTIJK
VAN VEEN
PRAKTIJK BO SHEN
VAN DER SCHILDEN
LINGERIE
TANDARTSPRAKTIJK
AALSMEER

Uitdagend en
provocerend
De bril maakt je outfit helemaal af. Komend seizoen kiezen we voor uitdagende en
provocerende monturen. Of het nu om nu om een gewone bril of een zonnebril gaat,
het montuur mag een beetje uitdagend zijn.
De nieuwe collecties laten nieuwe kleuren zien, die een assortiment aan looks bieden. Van klassiek en understated tot brutaal.
De nieuwe collecties monturen voor gewone brillen zoeken
grenzen op met unieke monturen met een uitgesproken karakter op het gebied van kleur, vorm
en textuur. Brillen voor zelfverzekerde brildragers, die durven op
te vallen: gewaagd, modern en
krachtig met een mix van hedendaagse vormen, kleuren, materialen en sterke details. Ronde
vormen doen het goed. De moderne monturen met vintage inspiraties, worden aangeboden
in een waaier van onverwachte,
glinsterende kleuren, waaron-

der paars, groen en rood, waardoor het montuur alle aandacht
naar zich toe trekt. Als we kijken naar zonnebrillen dan ontdekken we bij de mannen een
tijdloze stijl. De klassieke rechthoekige bril heeft daarentegen een opvallende, traditionele elegantie en combineert acetaat en metaal voor een verfijnde look. Zonnebrillen voor vrouwen combineren een sterk ontwerp met klassieke basics. Assertieve lijnen worden gecombineerd met elegante trekken. Het
resultaat is een gedurfde en vrijpostige vrouwelijke look.
De nieuwe collecties
zijn stijlvol en stoer.

Foto’s: Eyewear

W E L L N E S S • B E A U T Y • T R E N D Y • H E A LT H
Van der Schilden Lingerie

Klaar voor de herfst
Nu de bladeren van de bomen beginnen te vallen, is het bij Van der Schilden Lingerie ook tijd
voor een nieuw seizoen. In de winkels hebben de rekken met badmode plaats gemaakt voor
de nieuwe collectie lingerie en nachtmode.

bekende modellen Space Odyssey en Dame de Paris hebben we
dit seizoen in schitterend roestbruin en de modekleur goudshitake. De luxe zet zich door in
onze nachtmode. In de verleidelijke nightwear van Marjolaine
wordt veel gebruik gemaakt van
zijde met details van kant. Kruip
je liever op de bank in een comfortabele outfit met cozy huissokken, dan is de loungewear van
Cyell een aanrader. De nachtmode van Snurk wordt gekenmerkt
door vrolijke prints die zelfs de
meeste grijze dag opfleuren, terwijl Charlie Choe gaat voor een
meer romantische look met prints
van sterren, hartjes en veren. De
prijzen zijn ook leuk, een huispak
van Charlie Choe koop je al vanaf €55,00. Ook voor heren is er genoeg keuze. Mix & Match met de
nacht- en loungewear van onder
andere Calvin Klein, Mey en Tommy Hillfiger. Voor wie in het naseizoen toch liever nog even de zon
opzoekt; vanaf oktober beginnen
de nieuwe series badmode alweer
binnen te komen. Dus waar je ook
naar op zoek bent op het gebied
van nachtmode, badmode en lingerie, het is altijd de moeite waard
om even bij ons binnen te lopen.

diEMode

Bij diEMode in Aalsmeer wordt geen mode verkocht maar stijl. Stijl voor vrouwen met
persoonlijkheid en lef. Wij voeren diverse merken die volledig aan deze kenmerken voldoen zoals
ElseWhere, ALEMBIKA, NÜ Denmark, NÖR, Aimmea, QúE, Vetono en Boris. Met het label BLACK by
K&M hebben we deze winter een ijzersterk nieuw merk in onze winkel hangen, wij zijn er trots op!
De laarsjes van Papucei zijn
een goede aanvulling op onze
kledingcollectie. Elegant met
hak of lekker stoer en exclusief! Exclusief omdat, net zoals
bij de kleding, van iedere maat
er één exemplaar wordt inge-

kocht. Ook de tassen van PURE
passen naadloos in de filosofie van diEMode, handgemaakte zwart leren tassen in fantastische modellen. Uiteraard is er
een ruime keuze aan accessoires, wij hebben sieraden, sjaals

en riemen kortom alles om uw
stijl compleet te maken. Kom
gezellig langs! De koffie of thee
staat klaar in onze stijlvolle
winkel bij de molen, in het centrum van Aalsmeer.
www.diemode.nl

Shiatsu

Weerbaarder, sterker
en ontspannen
Ellen Bakker een jonge vrouw van begin dertig kon jarenlang
haar werk niet meer naar behoren doen. Ellen vertelt; ‘Ik
had meer dan acht jaar veel klachten; pijn in mijn heup, nek,
schouders en pols. Ik ben hiervoor naar diverse artsen en
specialisten geweest. Helaas zonder resultaat. Maar Petra heeft,
met Shiatsu- behandelingen, mij van mijn klachten afgeholpen
en nu kan ik weer met een computermuis werken, dit heb ik
hiervoor zeker acht jaar niet meer gekund.’
Shiatsu
We spreken over Ellens ervaring met Shiatsu-therapeute Petra van der Knaap. Petra’s praktijk heet ‘San Bao’. Dat betekent
‘Drie schatten’ in het Chinees;
de drie belangrijkste elementen
die er voor zorgen dat een mens
in evenwicht kan leven. Op mijn
vraag wat Shiatsu eigenlijk is
legt Petra uit; ‘Shiatsu is een traditionele Chinese behandelwijze
waarbij met lichte druk op het lichaam blokkades of stagnaties in
energiebanen worden opgelost.
Drukpunten zitten niet altijd op
de pijnlijke plek zelf. Het kan zijn,
bijvoorbeeld bij hoofdpijn, dat alleen de benen worden behandeld.’ Dit geldt voor lichamelijke
klachten, maar zeker ook op mentaal vlak kan Petra helpen. Emoties kunnen net zo goed stagnaties in het lichaam veroorzaken en door het opheffen van de

Kleuren die dit najaar veel terugkomen in de lingerie zijn groen en
donkerblauw. Ook zien we veel
lingerie met luxe details, zoals de
prachtige serie Femme Glamour

van Aubade in het zwart met gouden accenten. Deze serie is ver- Graag tot ziens!
krijgbaar tot en met een E-cup.
De najaarscollectie van Marlies Van der Schilden Lingerie,
Dekkers glanst je tegemoet, de Raadhuisplein 10, Aalsmeer

Nieuw in het Centrum

Tandartspraktijk Aalsmeer
opent op 4 oktober

blokkades kunnen klachten een
stuk minder worden, waardoor
er een significante verbetering is
in de kwaliteit van het leven. De
energiebanen stromen dan beter door waardoor bijvoorbeeld
het verdriet, de pijn of de angsten
niet blijft ‘hangen’. Vaak kunnen
alle klachten, deels, of soms helemaal, verholpen worden. Dit verschilt wel per persoon, benadrukt
haald waardoor mijn pijnklachde ervaren therapeute.
ten vrijwel verdwenen zijn. Zij
benadert de klachten als een toKlachtenvrij
Ellens energie is voelbaar als zij taalbeeld en kijkt naar het hele livertelt; ‘Ik kan weer sporten, ik chaam. Dit sprak mij erg aan omslaap beter en zit veel beter in dat mijn klachten vanuit stress
mijn vel. Als ik nu toch weer een zijn ontstaan. De vorige behankeer last heb dan kan ik er veel delaars keken alleen naar de bebeter naar handelen en zit ik treffende pijnplek waardoor de
niet meteen in de put. Ik voel me oorzaak niet werd weggenomen.
weerbaarder, sterker en ontspan- Door de acupunctuur en de masnen. Een wereld van verschil! Pe- sage kon ik heel goed ontspantra was de eerste na 7 behande- nen wat mij hiervoor niet lukte.
laars (!) die resultaat heeft be- Echt een reset moment!’
Frequentie
Hoe vaak ga je? vraag ik haar. ‘We
begonnen, na een intake, met
één keer per week. Dit deden we
vier weken, daarna zijn we gaan
afbouwen, steeds meer tijd tussen de behandelingen, met uiteindelijk 8 tot 10 weken tussen
de behandelingen.’ Op de website van Petra, www.sanbaopraktijk.nl staat veel meer informatie.
Ook uitgebreidere beschrijvingen
van de behandelingen of wat u
kunt verwachten. De kosten worden grotendeels vergoed door de
meeste zorgverzekeraars omdat
zij aangesloten is bij beroepsvereniging Zhong.

Op 4 oktober is de opening van Tandartsenpraktijk Aalsmeer
in het centrum naast korenmolen De Leeuw. Bouke Zwaan
en Belinda van de Poll zijn de drijvende krachten achter deze
nieuwe praktijk. Het echtpaar runt al twaalfeneenhalf jaar een
florerende praktijk in Hoofddorp en het werd tijd om een tweede
vestiging te openen in hun woonplaats.
“We hebben in Hoofddorp inmiddels negenduizend patiënten en tien procent daarvan komt uit Aalsmeer. Er is dus
vraag naar een grote praktijk alhier. Wat deze praktijk zo bijzonder maakt ten opzichte van de
reeds gevestigde praktijken is
het feit dat er extra aandacht
voor kinderen en angstige patiënten is of patiënten die graag
cosmetische veranderingen willen ondergaan. Ons professionele tandheelkundige team bestaat uit tandartsen, mondhygienisten, preventieassistenten,
tandartsassistenten en baliemedewerksters. En onze technieker Gerlof Wilms Floet weet
alles over kroon- en brugwerk.”
Aldus Belinda die zelf het financiële gedeelte voor haar rekening neemt alsmede personeelszaken. Zij geeft een rondleiding in het prachtige pand
dat twee huisnummers beslaat
in de Zijdstraat, namelijk 32 a en
b en waar nog volop gewerkt
wordt om de laatste puntjes op
de i te zetten. Bij binnenkomst
meteen een blikvanger aan de
muur: De vergrote foto is genomen door Belinda in New York
in de metro en het is net of je
er zo in kan stappen. Verder een
strakke inrichting; zwart met

vierkante vormen. De wachtruimte heeft zwarte leren banken, een televisie aan de wand
en er is modern sanitair naast
de balie. De drie behandelkamers hebben een open karakter, net als de sterilisatieruimte. Voor het personeel is er een
kantine, vergader/kantoorruimte en eigen sanitair.

“Daar komt flink wat bij kijken
en er zijn protocollen waar we
aan moeten voldoen, maar, na
inspectie, was het allemaal tip
top in orde.” Nieuwe patiënten
zijn van harte welkom om zich
in te schrijven in de patiëntvriendelijke praktijk. Dit kan
Nieuwe patiënten
Tandartspraktijk Aalsmeer vol- persoonlijk op donderdag 4 en
doet uiteraard aan alle milieu-, vrijdag 5 oktober van 14.00 tot
hygiënische en wettelijke ei- 15.30 uur, maar ook telefonisch
sen en er worden jaarlijks ver- via 0297-303355 of online via:
plichte cursussen ondernomen www.tpaalsmeer.nl
door het personeel. Belinda: Door Miranda Gommans
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Onderzoek ‘Wij Verdienen Beter’

Gemeente Aalsmeer is
traag met antwoorden
Aalsmeer - Van de 380 Nederlandse gemeenten slagen 143 (38
procent) er niet in e-mail van inwoners op tijd te beantwoorden.
Niet binnen twee dagen, althans.
Dit blijkt uit het onderzoek Bereikbaarheid Gemeenten 2018
van ‘Wij Verdienen Beter’. Van 24
gemeenten werd in het geheel
geen antwoord ontvangen. Gemeente Aalsmeer antwoordt niet
altijd binnen twee dagen, ook
Uithoorn scoort een rode kaart
wat dat betreft. Buurgemeenten
Amstelveen en Haarlemmermeer
antwoorden wèl binnen de ter-

Slot uit deur
voor inbraak

mijn van twee dagen, zo geeft de
uitkomst aan.
De resultaten van het onderzoek
zijn te vinden op: http://www.
wijverdienenbeter.nl/bereikbaarheid_2018/index.html
Ook goed nieuws!
De opmars van webformulieren,
ten koste van bereikbaarheid per
e-mail, lijkt te zijn gestopt. Nog
steeds zijn 77 gemeenten voor
hun inwoners onbereikbaar per
e-mail, maar dit is een daling ten
opzichte van 2017 van 22 naar 20
procent.

Rijksmonument was net gerestaureerd

Kerktoren gered na grote
brand in Urbanuskerk
Bovenkerk - In de Sint Urbanuskerk aan de Noorddammerlaan
is zaterdag 15 september rond
zeven uur in de avond een grote
brand uitgebroken. Enorme rookpluimen stegen vanuit de kerk op
en deze waren ook in Aalsmeer te
zien. De vlammen sloegen op diverse plaatsen uit het dak van de
kerk.

Inbrekers bedrijf ‘gespot’
op camerabeelden
Aalsmeer - Op zaterdag 15 september is in de ochtend geprobeerd in te breken bij een bedrijf
aan de Aalsmeerderweg. Het is de
dieven niet gelukt om binnen te
komen, er is wel veel schade ontstaan. De inbrekers hebben geprobeerd met een koevoet de roldeur te openen. Op camerabeelden van het bedrijf zijn de twee
dieven in actie te zien. De twee
kwamen aan en reden weg in een
Golf Station, groen van kleur.
Op de camerabeelden zag de eigenaar van het bedrijf ook een
man met een hengel langs lopen.
Dit was een bekende van hem
en hij heeft deze persoon aangesproken.
De man had het tweetal opgemerkt en vond dat ze zich zenuw-

achtig gedroegen. Bij het zien
van de visser hebben de twee
zich uit de voeten gemaakt. De
dief, die de grote stang hanteerde, is een blanke man van ongeveer 30 jaar oud. Hij heeft een
sportief postuur, droeg een zwarte pet, zwarte kleding en zwarte sneakers met drie strepen. Hij
heeft tatoeages op beide armen.
De man, die op de uitkijk stond,
is eveneens blank en rond de 30
jaar. Hij droeg een oranje pet en
donkere kleding.
Mogelijk zijn er inwoners die
meer informatie hebben over de
inbraakpoging of de twee inbrekers, zij worden verzocht contact
op te nemen met de politie via
0900-8844 of anoniem via 08007000.

Maak niet zomaar geld over
Aalsmeer - Bij de politie zijn al
enkele aangiftes gedaan over
een nieuwe vorm van fraude. Via
Whats App kregen deze gedupeerden een berichtje van, dachten zij, een familielid. Er wordt
gevraagd om geld over te maken en natuurlijk wordt gezegd
dat het bedrag snel terug gegeven wordt. Omdat men denkt
met familie te doen te hebben,
is het gevraagde geld overgemaakt. Bij later informeren bij het
betreffende familielid blijkt deze
van niets te weten. Iemand heeft
dus gegevens verzameld en zich
uitgegeven voor deze persoon.
Maak dus niet zomaar geld over,
ook al lijkt het bericht van een fa-

Hulp regio
De brandweer van Amstelveen
kreeg bij het blussen van deze
grote uitslaande brand hulp van
diverse korpsen uit de wijde omgeving. Ook de vrijwillige brandweer van Aalsmeer kwam in actie. De brandweerlieden hebben
samen met collega’s uit Duivendrecht met dompelpompen de
waterwinning verzorgd en een
groot watertransport aangelegd,
zodat de brandweervoertuigen
voldoende bluswater ter beschikking hadden. Het blussen kwam
in eerste instantie langzaam op
gang, omdat de waterpunten
niet zichtbaar waren. De ene was
bestraat, de ander overdekt met
groen. Hier komt een onderzoek
naar.
De kerk is onlangs helemaal gerestaureerd. In de middag werd
hier nog een lezing gegeven. De
Urbanuskerk is een rijksmonument en werd in 1888 ontworpen
door de bekende architect Pierre
Cuypers. Triest is dat voor zondag
16 september een openingsconcert gepland stond ter ere van de
restauratie van het Jules Anneessens orgel.
Een groot deel van de kerk moet
als verloren beschouwd wor-

Aanzienlijke schade
Het is op dit moment nog maar
de vraag of de kerk ooit weer in
volle glorie te bewonderen zal
zijn. De schade aan de kerk is aanzienlijk. In ieder geval hebben de
brandweerlieden geprobeerd om
dit rijksmonument een kans te
geven om te laten herbouwen.
Om half twaalf werd het sein
‘brand meester’ gegeven, maar
de korpsen zijn tot twee uur in
de nacht actief gebleven om zekerheid te hebben. De brand is zo
goed als zeker ontstaan in de meterkast, maar naar de exacte oorzaak wordt een onderzoek gedaan.
Mensen die direct naast de kerk
wonen, waren geëvacueerd en
werden opgevangen in het nabije Noorddamcentrum. Hier zijn
inwoners de volgende morgen
ook samen gekomen. De grote
zaal zat helemaal vol. Het kerkbestuur heeft hier uitgesproken dat
zij gaan kijken of wederopbouw
mogelijk is.
Inmiddels is een crowdfunding
actie gestart om Bovenkerk haar
kerk weer terug te kunnen geven!
Foto’s: VTF – Vivian Tusveld

milielid afkomstig te zijn. Neem
voor het verlenen van geldelijke hulp eerst contact op met het
betreffende familielid of het verzoek echt wel van hem of haar afkomstig is!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Start aanbesteding aanleg busbaan
op Burgemeester Kasteleinweg
cie Noord-Holland de aanbestedingsprocedure voor, die in oktober start. De verwachting is
dat er in het voorjaar van 2019
een aannemer gecontracteerd
wordt. Wanneer de werkzaamheden buiten starten is afhankelijk van de planning van de aannemer. De 4,6 kilometer lange
busbaan komt tussen de kruising met de Fokkerweg (Haarlemmermeer) en de kruising
met de Poelweg (Uithoorn), en
loopt dwars door Aalsmeer over
de Burgemeester Kasteleinweg.

Boetes voor
niet handsfree
bellen
Aalsmeer - Op maandag 17
september heeft de politie
tussen half elf in de morgen
en zeven uur ’s avonds op diverse locaties in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn en De Kwakel verkeerscontroles gehouden. Vooral werd gekeken naar
het niet handsfree bellen door
automobilisten. In totaal zijn
veertig boetes uitgeschreven,
waarvan twintig keer een proces-verbaal voor bellen achter
het stuur. De overige bekeuringen zijn onder andere uitgeschreven voor rijden door rood
licht, te hoge snelheid, gevaarlijk verkeersgedrag, lading niet
(op juiste wijze) vast en geen
rijbewijs kunnen tonen.

Aalsmeer - Op maandag 17
september om half zes in de
avond is een winkeldief betrapt
in een super op het Praamplein. Door medewerkers werd
gezien dat de 35-jarige man uit
Haarlem allerlei spulletjes in
zijn rugzak deed. Toen hij zonder betalen de winkel uit wilde lopen, is hij staande gehouden. De man, die onder invloed van alcohol verkeerde, is
aangehouden door de politie
en meegenomen voor verhoor.
Hij heeft enkele uren in de cel
doorgebracht en kan rekenen
op een flinke boete.

Nieuwe ets
gestolen
Aalsmeer - Op maandag 17
september is tussen één uur
‘s middags en acht uur in de
avond een fiets gestolen vanaf de stalling bij de bushalte bij de Aalsmeerderbrug aan
de Burgemeester Kasteleinweg. De net nieuwe damesfiets
is een Batavus Winner, is zwart
van kleur en heeft zwarte banden. Het registratienummer
eindigt op 990.

Scooter weg!

Kudelstaart - Uit de Lisdoddestraat is in de avond of nacht
van vrijdag 14 op zaterdag 15
september een scooter gestolen. De Sim Fiddle II is grijs van
kleur en het kenteken is DNR72-F. De diefstal heeft plaatsgevonden tussen acht uur vrijdagavond en negen uur zaterdagochtend. Iets gezien?
De politie hoort het graag via
0900-8844.

Fietsen in de rij bij de
bushalte Hortensialaan

Tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer

Aalsmeer - De aanbesteding
voor de aanleg van de busbaan
tussen Uithoorn en SchipholZuid en de reconstructie van
de N196 en de Burgemeester
Kasteleinweg in Aalsmeer kan
van start. De provincie NoordHolland heeft samen met de
projectpartners – Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer
en Uithoorn – een akkoord bereikt over de financiering en
uitvoering van het project. Op
dit moment bereidt de provin-

den. De hoge kerktoren heeft de
brandweer wel kunnen redden.
De brandweer heeft met waterstralen de kerktoren tegen de
vlammen beschermd. Ook staan
de muren nog overeind en is het
kerkhof niet aangetast door de
brand. Voornamelijk het dakgewelf heeft het zwaar gehad. Tijdens het blussen is rekening gehouden met ornamenten, die op
de grote toren te zien zijn.

Kudelstaart - Op maandag 17
september is tussen twaalf uur
‘s nachts en kwart over negen
in de ochtend ingebroken in
een woning aan het begin van
de Anne Frankstraat. De verzorger van de kat in het huis
trof de voordeur zonder slot
aan. Het cilinderslot lag binnen
op de mat. De gehele woning
in doorzocht. Alle kasten en lades op de begane grond en de
eerste verdieping zijn open gemaakt. De bewoners waren op
vakantie, maar zijn inmiddels
weer thuis. Nog niet bekend is
of er goederen zijn ontvreemd.
De politie heeft een onderzoek
ingesteld.

Winkeldief met
alcohol op

de bereikbaarheid en de veiligheid te verbeteren ten opzichte van de oude situatie. De Burgemeester Kasteleinweg (N196)
wordt een tweebaansweg voor
lokaal bestemmingsverkeer. Bovendien komt er meer ruimte
voor fiets- en voetpaden.

Inloopbijeenkomst
In november organiseren de projectpartners een inloopbijeenkomst over de voortgang van
het project. Hiermee krijgen belangstellenden de gelegenheid
om het definitieve voorlopig
ontwerp en de eisen voor de bereikbaarheid die in het contract
zijn opgenomen te bekijken. Een
uitnodiging hiervoor volgt via de
nieuwsbrief van HOV Aalsmeer
Leefbaarheid en veiligheid
Het project geeft ook invulling – Schiphol-Zuid en de website.
aan de wens van de gemeente Aanmelden voor de nieuwsbrief
Aalsmeer om de leefbaarheid, kan op www.hovasz.nl.
Bij de Fokkerweg wordt een busknooppunt aangelegd om overstappen op de buslijnen richting
Schiphol mogelijk te maken. In
Haarlemmermeer sluit de nieuwe busbaan aan op het bestaande HOV tussen Hoofddorp en de
Fokkerweg. In Uithoorn, bij de
Poelweg, sluit het nieuwe traject
aan op de bestaande busbaan.

Aalsmeer - De bushalte in de
Hortensialaan, nabij de rotonde Dreef, blijkt een heel populaire opstapplaats te zijn voor fietsers. Dagelijks worden hier rijwielen gestald om vervolgens verder
te reizen met de bus. Bij bushaltes worden veelal fietsenstallingen geplaatst.
Ook bij de halte in de Hortensialaan, maar deze is gezien de hoeveelheid fietsers aan de (te) kleine kant. De stalling staat dagelijks vol en voor de laatkomers zit
er dan niets anders op om de sta-

len ros maar aan de binnenrand
van het trottoir te plaatsen. Lastig
deze versmalling voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens. Bovendien is de kans groot
dat als 1 fiets omvalt, er een domino-effect plaatsvindt en er een
‘berg’ fietsen ontstaat. Een extra fietsenstalling lijkt hier geen
overbodige luxe.
Veel inspanning hoeft dit niet te
kosten, in de grasstrook (zie foto)
is het best mogelijk om een rijtje
fietsenrekken te plaatsen. Goede
oplossing toch?
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Uitreiking cultuurprijs aan Toneelvereniging Kudelstaart.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Cultuurprijs voor Toneelvereniging

Kunstroute Aalsmeer
toont grote diversiteit
Aalsmeer - Zaterdag 15 en zondag 16 september gaf KCA met de
Kunstroute een mooi visitekaartje af. De maanden van voorbereiding betaalden zich uit in een
gestroomlijnd weekend waarin de kunst in alle facetten centraal stond en ook getoond werd.
Het begon allemaal met de lovende woorden van KCA voorzitter Wilbert Streng. Hij benadrukte de enthousiaste medewerking
van alle locatiehouders, kunstenaars, dichters, zangers, acteurs
en artiesten. Na het voorlezen
van een aantal gedichten door de
eerste - Marcel Harting - en tweede dorpsdichter Bram Landzaat bracht Saskia Veenswijk een bijzonder cadeau aan Aalsmeer ten
gehore. Het prachtig gezongen
en speciaal voor KCA geschreven
en gecomponeerd lied werd begeleid door saxofonist Robbert
Tuinhof.

aanleiding Ook het aansnijden
van serieuze en actuele onderwerpen zoals alzheimer en euthanasie werd geroemd. “Jullie tomeloze inzet en het zorgen voor verbinding deed KCA unaniem besluiten deze prijs toe te kennen”,
aldus wethouder Wilma (P)Alink.

File-fietsen
Zondag 16 september was dag
twee van de Kunstroute. Dankzij
het mooie weer en de uitgebreide keuze was het deze dag misschien nog wel drukker als dag
één. Net als vorig jaar weer filefietsen op de Uiterweg, maar ook
bij vele andere, wat verder liggende, locaties waren de fietsenstallingen te klein. De Kunstroute
is heerlijk bijkletsen met bekenden, appeltaart eten bij de Kunstploeg en het project ‘De droom
van Aalsmeer’ bekijken, natuurlijk even binnen stappen bij de
illegale deelnemers, de Dippers,
Cultuurprijs
naar Nieuwe Meer om het 100
Net op het moment dat wethou- jaar oude clubhuis van binnen
der Wilma Alink de 21ste Kunst- te bezichtigen, evenals kunst uit
route officieel wilde openen kwa- Venezuela, historie opsnuiven
men een tweetal nogal opdrin- op de Historische Tuin, naar de
gerige figuren de loods van Kees Aalsmeerderweg, de KinderboerOtto (Uiterweg 94 het startpunt derij en weer verder.
van de KCA Kunstroute) binnen.
“Is hier het programma Kunst en Race tegen de klok
Kitsch?” Zij beweerden een ech- Het werd een race tegen de klok
te Rembrandt in hun bezit te heb- en menigeen heeft vast niet alle
ben. “En bent u niet mevrouw Pa- locaties kunnen bezoeken, maar
link?”, was hun vraag aan de wet- waar men ook is geweest: Het
houder. De reactie van de KCA was genieten van beelden, schilvoorzitter en van de wethouder derijen, tekeningen, sieraden,
was zo vermakelijk dat zij zich zo livemuziek en nog veel meer in
kunnen aanmelden bij de toneel- kassen, loodsen en andere bijvereniging Kudelstaart. De to- zondere ruimten in Aalsmeer. In
neelspelers van deze toneelver- totaal 27 inspirerende locaties en
eniging hadden echter niet het deelname van meer dan 75 toonminste vermoeden dat zij niet aangevende kunstenaars, dichzomaar gevraagd waren om de ters en musici.
opening luister bij te zetten.
Het bestuur en alle vrijwilligers
Zij kregen de KCA Cultuur- van de stichting Kunst en Cultuur
prijs met de daarbij behorende Aalsmeer (KCA) verdienen een
cheque van 2200 euro. De enor- groot compliment. Het was weer
me staat van dienst van de nog geweldig! Er wordt vast alweer
enige Aalsmeerse toneelvereni- uitgekeken naar de 22e Kunstrouging met optredens die altijd vol- te volgend jaar weer in het derde
le zalen trekken, was daartoe de weekend van september.
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Open dag op 27 september

Kwetsbaarheid bij ouderen is een
proces van het opeenstapelen
van lichamelijke, psychische en/
of sociale tekorten in het functioneren en vergroot de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten.
In de literatuur staat te lezen dat
27% van de 65+ers kwetsbaar is;
Rijsenhout - In Rijsenhout wordt maakt worden met creatief en be- van de kwetsbare ouderen is ongestart met een inloopcentrum wegen met lichaam en hersenen geveer 70% fysiek kwetsbaar en
voor ouderen. Uit onderzoek is in de vorm van Totaal Vitaal. Van ongeveer 60% psychisch of socigebleken dat een grote groep in- 13.00 tot 16.00 uur worden ver- aal kwetsbaar. Kwetsbare mensen
woners als kwetsbaar kan wor- schillende vormen van geheu- zijn niet perse zieke mensen, het
den gekenschetst. Door het cre- gentraining en muziek gedemon- is vaak wel het voorstadium van
eren van ontmoetingsplaatsen streerd.
ziekte. Het is lastig te herkennen,
kunnen regieverlies en complexe
omdat kwetsbare ouderen zelf
problematiek vroegtijdig gesig- Vanaf oktober
een redelijk tot goede kwaliteit
naleerd worden en soms zelfs Alle donderdagen vanaf begin van leven kunnen ervaren. Lang
worden voorkomen. In Aalsmeer oktober is het inloopcentrum niet alle vormen van lichamelijke,
is er het Inloop Odense huis in de open, vanaf november is dat ook psychische en sociale kwetsbaarKanaalstraat. Dit inloopcentrum alle maandagen. Er is altijd een heid zijn te voorkomen. Door ze
is onderdeel van het ontmoe- professional aanwezig die sa- tijdig te herkennen kunnen oudetingscentrum van Zorgcentrum men met vrijwilligers structuur ren wel geholpen worden om lanAelsmeer. Vanuit dezelfde orga- geeft aan de dagbesteding. Lin- ger de regie over hun eigen leven
nisatie zal ook het inloop Odense da Baardse en Renate Piet nemen te houden. Zo zie je dat mensen
huis in Rijsenhout opgezet wor- beide een dag voor hun rekening. met een beginnende dementie
den. Op donderdag 27 septem- Ellen Millenaar zal de coördina- met ondersteuning van een dagber is er een open dag in de Ont- tie op zich nemen en de verbin- programma langer thuis kunnen
moetingskerk aan de Werf. Be- ding leggen met huisartsen, prak- blijven wonen.
langstellenden zijn welkom. Van tijkondersteuners, ouderenad- De activiteiten die aangebo10.00 tot 12.00 uur kan kennis ge- viseur en thuiszorgorganisaties. den worden komen voort uit de

Start inloopcentrum voor
ouderen in Rijsenhout

Wethouder van Rijn: “Zaai zet startende
ondernemer sterker in het zadel”
Aalsmeer - Donderdag 13 september toonde wethouder Robert van Rijn zijn vaardig spreektalent in de voorronde van de
Onderneming van het Jaar. Na
afloop van de avond waren er
veel schouderklopjes en lovende
woorden van de winnaars en van
de niet winnaars. Van verliezers
kon je eigenlijk niet spreken op
deze avond, omdat de kwaliteit
zo hoog was. “Hier krijg je toch
energie van”, sprak de zeer tevreden wethouder. “Aalsmeer is een
belangrijke motor in de regio. En
dat komt niet alleen meer door
de sierteelt. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de
woon - en tuinbranche zijn van
groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en regio.
Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft

floreren en wij onze onderschei- dernemer nog sterker in het zadende positie in de metropool del gezet wordt. Wat ik vooral
vasthouden en versterken.”
mooi vind is dat veel onderdelen
van het Zaai programma worden
Zaai 2.0
ingevuld door Ondernemend
Wethouder Robert van Rijn heeft Aalsmeer. De starters bezoeken
in zijn functie als fractievoorzit- de bedrijven van geslaagde onter van de VVD en nu als wet- dernemers. Een mooi voorbeeld
houder al vaak Aalsmeerse on- is ook de samenwerking van Zaai
dernemingen en bedrijven be- project organisator Kirsten Verzocht. Afkomstig uit het onder- hoef (Sylt Support) en Christiaan
wijs hecht hij naar eigen zeggen Sijnen van Gentlemen’s Place. Zij
veel waarde aan een goede coa- gaan de masterclasses Netwerching. Daarom is hij ook bijzon- ken en Social Media verzorgen.
der blij met Zaai dat nu het der- En daar blijft het niet bij! Er wordt
de seizoen ín gaat. “Als gemeen- komend seizoen een Zaai 2.0 opte doen wij daar samen met On- gericht om ook bestaande bedrijdernemend Aalsmeer en de Ra- ven verder te helpen. Met inspibobank regio Schiphol veel aan. ratie avonden en masterclasses
Zaai zorgt door het geven van over duurzaam ondernemen, cirpersoonlijke begeleiding, zoals culaire economie en hoe de gede intervisie avonden en de mas- vestigde ondernemers de toeterclasses, dat de startende on- komst zien. Wij moeten onderne-

aangetoonde behoefte van deze doelgroep, maar kunnen altijd aangepast en bijgesteld worden. Het is de bedoeling dat de
Rijsenhoutgroep een hechte
groep wordt waar iedereen een
warm welkom ervaart en zich gesteund zal voelen bij welke vorm
van kwetsbaarheid dan ook. Binnenkort is de groep te bereiken via de telefoonnummer 0651951776 en 06- 22468574. De
Ontmoetingskerk beschikt over
meerdere multifunctionele ruimten die goed ingericht kunnen
worden als inloopcentrum. Iedereen is welkom op de open dag of
anders op de vaste maandag en
donderdag vanaf oktober.
Het tijdelijke onderkomen in het voormalige postkantoor wordt vrijdag
verruild voor de vernieuwde winkel. Foto: Meer Aalsmeer Winkeldorp.

Banketbakkerij, Tearoom en Chocolaterie

Müller heropent winkel
op vrijdag 21 september
mers toekomst bestendig blijven
voeden.’”
Lef en Durf!
Robert van Rijn geeft aan dat hij
zich zeer betrokken voelt bij een
nieuw concept: Lef en Durf! Wat
doen ondernemers voor de samenleving en zijn zij bijvoorbeeld
bereid om mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt aan werk te
helpen? Het waren vragen die de
wethouder als één van de juryleden stelde aan de genomineerde ondernemers. Met economie
in zijn portefeuille is wethouder
Robert van Rijn gelukkig, dat dit
echter niet ten koste mag gaan
van het sociale aspect maakt hij
duidelijk met zijn woorden: “Ik
ben zeer begaan bij datgene wat
wij binnen de samenleving voor
elkaar over hebben.’”
Belangstellenden voor het Zaai
project kunnen zich nog tot 1 oktober aanmelden bij Kirsten Verhoef via 0297-366182 of via mail
kirsten@syltsupport.ml
Janna van Zon

Aalsmeer - Tijdens het gesprekje met Sven Müller is de verbouwing van de banketbakkerij in
volle gang. Vier weken is er keihard gewerkt en het resultaat
mag er al zijn; nieuwe wanden,
vloer en plafond, andere indeling,
het meubilair is vernieuwd en er
is zelfs nieuw sanitair in de tearoom.
Saillant detail: Er komt een doorkijk vanuit de winkel naar de achtergelegen bakkerij. In het tijdelijke, naastgelegen, pand is de winkel gewoon opengebleven. Sven
vertelt: “Gelukkig konden we gebruik maken van deze ruimte en
alle klanten vonden dat fijn. Even
een kijkje in het oude postkantoor.”
Over de verbouwing zegt hij het
volgende: “Het was na tweeëndertig jaar echt nodig. Negen jaar
geleden hebben we de winkel
een opfrisbeurt gegeven, maar
nu werd het tijd voor het rigoureuze werk. En het wordt prachtig!”
Openingsaanbiedingen
Banketbakkerij – Tearoom – Cho-

colaterie Müller zal vrijdag 21
september de deuren heropenen voor publiek en het blijft vier
weken lang feest met geweldige
openingsaanbiedingen.
“Voor de eerste week hebben wij
een nieuw chocoladetaartje ontwikkeld die van 16 euro 95 voor
9 euro 95 wordt verkocht, maar
we bieden ook een pakje borrelzoutjes met korting aan. Week 39,
40 en 41 zijn er andere aanbiedingen en bovendien krijgt iedere betalende klant tot en met de
laatste aanbiedingsweken een
zakje speculaasjes cadeau en een
kortingsbon van 10% op de volgende aankoop (en die is geldig
tot en met 10 november 2018).”
Aldus Sven, die trots is op zijn
team en zin heeft om aan de slag
te gaan aan de Stationsweg 5.
De openingstijden blijven ongewijzigd en zijn van maandag tot
en met vrijdag van 07.30 tot 17.30
uur en op zaterdag tot 16.30 uur.
De tearoom sluit een uurtje eerder. Bel voor bestellingen 0297324666 of kijk op de website
www.mullerbanket.nl
Door Miranda Gommans

In de categorie Starters zijn Soep Aalsmeer, Knab Interieurbouw, Turf Re- In de categorie Midden- en Kleinbedrijf gaan Gentlemen’s Place, Parfum
al Life Gaming en Activate your Business genomineerd.
Flower Company, Zeilschool Aalsmeer en het Boerma Instituut door naar
de finale.

In de categorie Midden- en Grootbedrijf zijn Stieva Metaalgroep, Van
Vliet Containers, The Beach Aalsmeer en Issos Interieurbouw in de race
om de titel.

Drie categorieën: Starters, midden- en grootbedrijf

De jury noemde de finalisten
pareltjes en gebruikte dezelfde
term bij de categorie Midden- en
Kleinbedrijf ondernemers. Door
naar de finale gaat Gentlemen’s
Place waar Christiaan Sijnen en
Adam Tasi de scepter zwaaien.
Met hun komst in de Zijdstraat
is er nog al wat ten goede veranderd. Stijl en klasse is van hoog
niveau en hun benadering naar
cliënten toe is heel persoonlijk.
“Er is schwung in de Zijdstraat
gekomen.” Nummer twee: Parfum Flower Company van Wouter de Vries. Exclusieve en geurende rozen. De markt in Europa
wordt al veroverd met dit geurende product, maar gaat naar
wereldwijd. In de kas worden
workshops gehouden en wordt
er veel aandacht geschonken aan
scholieren. Groot gejuich ging op
toen de wethouder ook de naam
noemde van Harmon de Lange
van Zeilschool Aalsmeer. Zeillessen (vanaf vijf jaar), surflessen en
een levensschool voor instructeurs. Ook sportieve OTT’ers worden geleerd een zeilboot te bemannen. Tot slot het Boerma Instituut waar de vierde genera-

Twaalf bedrijven in de race voor
titel ‘Onderneming van het Jaar’
Aalsmeer - Donderdag 13 september bij de voorronde van de
‘Onderneming van het Jaar’ verkiezing was men vol lof over de
interne verbouwing van De Oude
Veiling die het monumentale gebouw een totaal ander aanzien
geeft. De bovenzaal zat bomvol met in spanning afwachtende starters en ondernemers die
in hun pitch van anderhalve minuut moesten aangeven waarom
zij door de jury gekozen moesten
worden om als finalist vrijdag 2
november opnieuw op het podium te staan voor de grote finale
in Studio’s Aalsmeer.
Acht starters en acht ondernemers met een klein of middenbedrijf werden door wethouder Robert van Rijn voor zoveel als kon
op hun gemak gesteld. Want hoe

ieder ook gelooft in het eigen bedrijf, niet iedereen bezit over het
gave van het woord om voor een
groot publiek zijn of haar verhaal
vlammend te vertellen. Overigens was het applaus er niet minder om en was de pitch voor de
jury ook niet doorslaggevend. De
reeds afgelegde bezoeken bij alle
bedrijven wogen zeker zo zwaar
mee. Het was een optelling van
de som die resulteerde in de
einduitslag.
Zware taak voor de jury
De jury bestaande uit de koppels:
Gert Loogman en Mart Pfeiffer,
Tom de Vries en Marco van Zijverden, Debbie Borst-van Weerdenburg en Robert van Rijn, Esther
Gouwerok en Mariska Foppen
en Jeroen Nobel en John Jansen, had het niet eenvoudig om

een uiteindelijke keuze te maken. Ook in de zaal was men van
mening dat het dit keer wel heel
moeilijk was. “Van mij mogen zij
allemaal door”, was een veel gehoorde opmerking. Het duurde
ook even voor de beslissing was
gevallen. Tijdens dit intermezzo werd er bij een drankje nog
stevig nagepraat over de pitch.
“Joh, opeens was ik gewoon mijn
tekst kwijt.” Maar velen waren terecht best tevreden over hun optreden.
Vier in plaats van drie
Gezien de hoge toekomst gerichte visies en ambities van de genomineerde starters en ondernemingen besloot de jury dit keer
niet voor drie, maar voor vier finalisten te kiezen.
Als eerste werd in de categorie

starters Daniëlle Jonker van Soep
Aalsmeer genoemd. “Ik ben een
oud-zaailing en zat twee jaar geleden in de zaal en dacht: wat zou
het gaaf zijn als ik over twee jaar
op het podium mag staan. En dat
is gelukt!” Straalde zij. Knab interieurbouw van Marc van der
Knaap was de tweede finalist.
Het jonge bedrijf levert interieur
ontwerpen op maat. Zijn compagnon lag zich thuis in zijn ziekbed te verbijten. Maar volgens de
jury klopt de slogan: Twee handige mannen helemaal. Derde
werd Turf Real Life Gaming van
Wilco Hoogeveen. Met een fraaie
zwarte Stetson op het hoofd vertelde hij over de gecreëerde wereld van het Wilde Westen. In een
grote kas op het terrein van Bart
en Joost Leliveld aan de Oosteinderweg kan dit spel - uniek in de
wereld en waar goudstaven een
hoofdrol vervullen - worden gespeeld. Nummer vier waren Paul
te Riele en Justin Oud van Activate your Business. Geheel naar de
wens en verlangens van de startende ondernemers of van degenen die zich opnieuw willen profileren bouwen zij websites.

tie (vijfde is al warm aan het lopen) workshops bloemschikken geeft. Bloemen arrangeurs
over de hele wereld hebben bij
Boerma hun vakopleiding gevolgd. De Limburgse roots worden voelbaar in het café waar ook
een heerlijk Limburgs biertje geschonken wordt. Voor de categorie Midden- en Grootbedrijf Stieva (Metbaalbouw (Frank Groot)
KG van Vliet Containers (Bob IIpelaar), The Beach (Jeroen VIsmans)
en Issos Interieurbouw BV (Ellis
Trooster) zich aangemeld en allen gaan door naar de finale.
Allemaal kanjers
“Jullie zijn allemaal kanjers”, waren de laatste woorden van deze avond van wethouder Robert
van Rijn, die van John Jansen
- voorzitter van Onderneming
Aalsmeer - een tien voor zijn presentatie kreeg. Na de uitgebreide
fotosessie, het overhandigen van
bloemen en taarten zakte het
grote gezelschap af naar het café waar nog vrolijk het glas werd
geheven en geproost op de nadere finale in Studio’s Aalsmeer.
Janna van Zon
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kinder- en jeugd

Herfstopdrachten in het bos

Open middag in Oude Veiling druk bezocht

Workshops Cultuurpunt
gezellig en geslaagd
Aalsmeer - Ruim een half jaar
werd er volop verbouwd op
Marktstraat 19. De Oude Veiling
is volledig gerenoveerd en omgebouwd tot ‘De Huiskamer van
Aalsmeer’, waar nu verschillende partijen participeren, waaronder Cultuurpunt Aalsmeer. Onder
grote belangstelling werd het gebouw afgelopen zaterdagmiddag officieel geopend. Cultuurpunt Aalsmeer is al bijna vijf jaar
met haar kantoor- en workshopruimte gevestigd in de ruimte boven de bibliotheek. Vanwege de
verbouwing van De Oude Veiling, vond zij het afgelopen half
jaar tijdelijk onderkomen in de
Zijdstraat. Maar sinds 1 september is het Cultuurpunt weer terug
op haar oude stek. Nog steeds
boven de bibliotheek, maar vanwege de verbouwing een stuk
meer toegankelijk. In de workshopruimte van Cultuurpunt
Aalsmeer kon men kennismaken met een aantal van de korte cursussen van het aankomende blok. DJ-docent Bas was aanwezig om de kinderen kennis te
laten maken met een heuse DJset. Zowel bij jong als oud wekte de knopjes de interesse. Daarnaast was circusdocent Gera aanwezig die de kinderen acrobati-

sche trucjes aanleerde, zoals op
stelten lopen en bordjes balanceren. Docente Eliza Kruithof leerde de allerkleinsten de basisdisciplines van ballet en met graffitidocent Sander werden ‘tags’ ontworpen. Ook konden verschillende instrumenten, waaronder gitaar en keyboard, worden uitgeprobeerd. Mede dankzij de enthousiaste woorden van het publiek kijkt het Cultuurpunt terug
op een zeer gezellige, geslaagde
en drukbezochte middag.
Korte cursussen
Op maandag 8 oktober start het
nieuwe cursusblok van Cultuurpunt Aalsmeer. In korte, oriënterende cursussen kunnen kinderen kennismaken met de beginselen van muziek, musical, ballet, circus, DJ en graffiti. De lessen
vinden plaats op diverse locaties
in Aalsmeer en Kudelstaart in de
naschoolse tijd. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen van
4 tot en met 12 jaar. Uitgebreide
informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden
op de website van het Cultuurpunt. Ook het inschrijfformulier
is daar te vinden. Inschrijven kan
nog tot vrijdag 5 oktober. Schrijf
je wel snel in, want vol is vol!

Boskabouterpad voor kids
Amstelland - Kabouter Puntmuts
vindt de herfst helemaal geweldig! Jij ook? Kom dan op zondag
30 september naar het Amsterdamse Bos toe en loop het Boskabouterpad. Onderweg doe je
allemaal spannende herfstopdrachten. Het Boskabouterpad is
geschikt voor kinderen van 3 tot
6 jaar. Je kunt het op eigen gelegenheid lopen en wanneer je
maar wilt. Begin en einde zijn bij

Veel podiumplaatsen
AV Startbaan pupillen
Amstelveen - Op zaterdag 15
september vond bij in Haarlem
de finale van de baancompetitie
voor pupillen plaats. Zeven teams
met 35 pupillen van AV Startbaan
hadden zich in het voorjaar voor
deze finale geplaatst.

De Boswinkel. Daar kun je de Boskabouteropdrachten kopen voor
1,50. euro Ook is er een Boskaboutertasje (inclusief kaboutermuts, loeppotje en opdrachten)
te koop. De Boswinkel is te vinden aan de Bosbaanweg 5, is iedere dinsdag tot en met zondag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur
en telefonisch bereikbaar via 0205456100. Kijk voor meer informatie op www.amsterdamsebos.nl.

Barbecueën, film en disco

Startfeest op Graankorrel
Kudelstaart - Inmiddels zijn alle leerlingen en leerkrachten al
weer twee weken aan het werk
op de scholen. Bij de Graankorrel is het al jaren traditie om het
nieuwe schooljaar in te luiden
met een startfeest. Zo ook afgelopen vrijdag 14 september. Er was
een overheerlijke barbecue, georganiseerd voor ouders, leerlingen

en leerkrachten. Gelukkig was het
droog en kon er gezellig buiten
gegeten worden.
De kinderen vermaakten zich ondertussen prima op het springkussen, in het filmlokaal en in de
disco. Twee leerlingen uit groep
acht zorgden als dj’s voor lekkere dansmuziek. Het was weer een
geslaagd feest.

Kleuterbios Disney Junior
Party in Cinema Amstelveen

Schoolvolleybaltoernooi
in oktober in Proosdijhal
Jeugdatletiek

krant

Kudelstaart - Zaterdag 13 oktober is het weer tijd voor het Oradi
Omnia Schoolvolleybal toernooi!
Alle scholen uit Kudelstaart en
Aalsmeer zijn welkom om teams
in te schrijven en te komen volleyballen op eigen niveau! In de
ochtend is het toernooi voor de
groepen 4, 5 en 6 en ‘s middags
mogen de teams van groep 7 en
8 het tegen elkaar gaan opnemen
op het volleybalveld.
Op scholen komen inschrijfformulieren te hangen waarop de
teams zich kunnen inschrijven!
Het toernooi vindt plaats in de
Proosdijhal in Kudelstaart. Naast
het volleybal toernooi zorgen de
vrijwilligers van Oradi ook voor
een leuke warming up, een kleur-

De A1 meisjes (Sophie, Nora, Evelien, Frederique en Lisa) maakten
het als team wel heel spannend.
Na een supersnelle estafette, verre sprongen bij het verspringen,
ging het mis bij het balwerpen.
Toch bleek aan het einde van de
dag dat de meisjes daarmee toch
Meisjes
knap brons hadden gewonnen.
De mini’s (Kiara, Ziva, Lauren, Sophie sprong weer ruim over de
Evelien en Sibel) begonnen 4 meter en werd voor het derde
heel goed bij de estafette. Kia- opeenvolgende jaar regio kam- gen van 3 meter en meer bij het
ra sprong 2.45 meter bij het ver- pioen.
verspringen op maar 43 punten
springen en Lauren wierp de bal
het podium, ze werden vijfde. De
over de 20 meter. Alles bij elkaar Jongens
A1 jongens (Manuel, Tijn, Noah,
was dit goed voor zilver als team. Voor de mini’s (Samuel, Noah, Iloy en Stef ) deden goede zaken
Bij de B’s (Lauren, Melody, Cait- Morne, Jayden en Julian) was het op de estafette en bij het balwerlin, Senna en Merel) was de con- vooral een hele spannende dag. pen. In tegenstelling tot de A1
currentie groot, ze werden als Hun goede prestaties zorgden meisjes, ging het bij de jongens
team vijfde. Lauren won indivi- voor een zevende plaats. De C’s bijna mis bij het verspringen. Ook
dueel heel knap zilver door weer (Leon, Bram, Max, Tobias en Wal- voor de jongens toch nog brons
een super snelle 40 meter sprint. demar) misten ondanks spron- aan het einde van de dag. Manuel sprong weer over de 4 meter
Pupillen AV Startbaan op zaterdag 15 september in Haarlem.
en dat bracht hem het zilver. Het
Foto: Victor Waasdorp
missen van het podium op maar
17 punten (dat is 0.05 seconden
op de sprint) was wel heel zuur
voor de A2 jongens (Florian, Senna, Steven, Bo en Tobias). Toch
verlieten ze Haarlem met opgeheven hoofd, want wat was het
mooi bij het hoogspringen, Senna, Bo en Steven allemaal over de
1.25 meter. In Amstelveen werd
na afloop feestgevierd en had de
jeugdcommissie voor een lekkere
maaltijd en drinken gezorgd voor
de finalisten. De pupillen gaan
zich nu opmaken voor de laatste
wedstrijden van het baanseizoen.
Op 29 september de Nationale
Estafette Kampioenschappen en
op 15 oktober de Clubkampioenschappen.

platenwedstrijd en zal mascotte Druppie aanwezig zijn. Het
schoolvolleybal toernooi wordt
gesponsord door het JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht. De
teams maken deze dag kans op
de wisselbeker en zelfs op toegang tot het provinciale toernooi. Omnia Oradi hoopt op grote deelname door teams van alle
basisscholen.

Amstelland - Zondag 23 september 10.30 uur is er een kleuterbios in Cinema Amstelveen
met de Disney Junior Party. Met
deze speciale Kleuterbios is het
elk kwartaal genieten voor alle
kleuters, met altijd een vermakelijk programma van drie - steeds
wisselende - afleveringen van de
leukste Disney Junior series. Tussendoor is Mickey Mouse op het
scherm te zien als enthousiaste gastheer: vanaf het witte doek
spoort hij de kinderen aan om
vooral lekker mee te zingen en
te dansen. Stilzitten is dus niet de
bedoeling! Tijdens de Kleuterbi-

os Disney Junior Party op 23 september is in ieder geval een aflevering te zien van Mickey and the
Roadster Racers. En twee andere Disney Junior vriendjes zullen
te bewonderen zijn op het witte
doek.
Tijdens de Kleuterbios gaat het
licht niet helemaal uit en het geluid iets zachter dan bij een normale film. En na afloop gaan de
jongens en meisjes naar huis met
een ‘ik ben naar de film geweest’diploma en een speciale goodie
bag van Disney. Kijk op www.cinemaamstelveen.nl voor alle tijden, data en entreebewijzen.

Voorstellingen Kees en
Koos in Poppentheater

Amstelveen - Kees en Koos waren graag geziene gasten op
het Broersepark Familiefestival.
Dit weekend presenteren zijn in
het Amstelveens Poppentheater
twee meespeelvoorstellingen.
Meetrainen
Kun je niet wachten op het Op zaterdagmiddag 22 septemschoolvolleybaltoernooi en lijkt ber om 15.30 uur brengen zij de
volleybal jou een leuke sport? 4+ voorstelling ‘Assepoets’. Twee
Kom dan alvast een keer mee trai- schoonmaaksters komen in het
nen! Kijk op de website van www. sprookje van Assepoester terecht.
svomnia.nl onder het kopje ‘vol- Alleen hebben ze geen fee, geen
prins, geen muizen... Gelukkig is
leybal’ voor meer informatie!
het theater, dus ben jij even de
prins- en jij de fee of gewoon in
de zaal gast op het bal. Een meespeel verkleedvoorstelling met
heel veel schoonmaakdoekjes.
Na afloop kan iedereen met de
verkleeddoeken spelen.
Zondagochtend 23 september
om 10.30 uur kunnen alle peuters
en kleuters met piloot Kees en piloot Koos meevliegen in het theater. Het wordt een gezellige lucht-

ballonvlucht waarin je veel kan
meedoen!
Kijk daar een piratenland en
daar een snoepjeswereld en een
mooie boerderij. Als je heel hoog
bent is alles beneden heel klein!
Toegangsprijs per voorstelling
8,50 euro. Reserveren kan via
020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Stormbaan en spelletjes
op burendag Kudelstaart

Sophie Lucas uit Aalsmeer voor de
Kudelstaart - Aankomende zaderde keer regio kampioen.
terdag 22 september tussen
Foto Victor Waasdorp
13.00 en 17.00 uur organiseren
jongeren en buurtbewoners samen met het jeugdwerk van BinVoor méér lokaal
ding en Dock een burendag in
rondom Place2Bieb aan de
nieuws uit de regio! en
Graaf Willemlaan in Kudelstaart.
Het evenement is plezier voor
jong en oud. Naast een springkussen en stormbaan zullen de
Oudhollandse spellen niet ontbreken. Kinderen kunnen zich laten schminken en aan andere leuke activiteiten deelnemen. Om el-

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

kaar in de buurt nog beter te leren kennen kan deelgenomen
worden aan ‘Zingen met de buren’ of gezamenlijk een ‘Buurt
Kunstwerk’ maken. Ook kunnen
bezoekers met elkaar op de foto.
Wil je graag helpen als vrijwilliger? Meld je dan aan bij jeugdwerker Marco den Haan via
mail mdhaan@dock.nl of 0638759195. Alle hulp is welkom!
Voor meer informatie of vragen
kunt u/jij ook terecht bij Marco
of op de facebookpagina van ‘Burendag Kudelstaart’.
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ne hebben we ook gebouwd. We
doen alles zelf”, aldus Gerrit.
De eerste de Beste
Ria Paarlberg is maar liefst vijf
keer Nederlands kampioen geweest. In 1988 deed de club mee
aan het televisieprogramma ‘De
Eerste de Beste’, gepresenteerd
door Tom Blom. “Ik moest geblinddoekt vijftig keer een ‘hole
in one’ slaan binnen de twee minuten. En dat is gelukt! Wel met
een heel team hoor. We hadden
flink geoefend.” Hans vertelt passievol over de techniek, verschillende ballen waarmee gespeeld
wordt en wedstrijdtoernooien.
De drie zijn duidelijk echte diehards in het minigolf.

Gerrit Splinter (met stick), Hans Reijerkerk en Ria Paarlberg.

Midgetgolflcub Aalsmeer 40 jaar!
Aalsmeer - Iedereen heeft vast
wel eens een balletje geslagen op
een midgetgolfbaan. Maar volgens het bestuur van de Midgetgolfclub Aalsmeer mag dat best
wat vaker. “Het is zo’n heerlijk tijdverdrijf, maar ook een geweldige
sport!” In het grote clubgebouw
zitten voorzitter Ria Paarlberg,
penningmeester Hans Reijerkerk
en wedstrijdleider Gerrit Splinter
vol passie te vertellen over hun
vereniging, die grenst aan het
Hornmeerpark aan de Dreef. Se-

cretaris Herman Kas moest bij het
gesprek verstek laten gaan. “We
bestaan op 25 september precies
veertig jaar”, begint Ria. “Toen
hier in 1978 het park werd aangelegd, is ook deze baan gebouwd.
In het begin zat de gemeente er
nog in, maar dat heeft maar een
jaar geduurd. Toen nam Bob Boot
het stokje over, samen met Jos
Limburg en Wiebe Leenstra. Ze
zijn begonnen in een klein houten hokje. Dat was het afgiftepunt. Inmiddels hebben we een

groot clubgebouw en is het een
officiële wedstrijdbaan. Een van
de ongeveer honderd in heel Nederland. In de beste jaren hadden
we een ledenbestand van honderdvijfentwintig. Nu zijn er nog
veertig mensen lid.” Hans vult
aan: “We hebben niet één jeugdlid. Er is ook zoveel keus tegenwoordig.” Alle vrijwilligers dragen
zorg voor alles omtrent de baan.
“We houden het park bij, maken
schoon, knappen de boel op als
dat nodig is. De nieuwe kanti-

Feest
Aankomend weekend zal de
baan gesloten zijn, maar publiek
is van harte welkom om zaterdag
het koppeltoernooi te bekijken.
Op zondag 23 september zal er
een besloten feest plaatsvinden.
“We maken er een gezellige dag
van, inclusief barbecue.” Aldus het
bestuur die van harte leden oproept om lid te worden van Midgetgolfclub Aalsmeer. Het lidmaatschap kost slechts vijf euro per maand en de prijzen voor
een hapje, drankje, snoepje of ijsje zijn ook zeer laag. Het prachtige park kan nieuwe leden goed
gebruiken. Kijk voor meer informatie op de website www.mgcaalsmeer.nl, bel 0297-340433
of kom gewoon eens langs. De
openingstijden tot april zijn op
woensdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Door Miranda Gommans

Schaakcompetitie

AAS krijgt flink klappen
Aalsmeer - In de eerste wedstrijd van het seizoen is AAS 1 tegen een grote nederlaag opgelopen. De bezoekers, Paul Keres 2
uit Utrecht, waren op papier iets
zwakker, maar hadden een veel
homogener team dan de Azen,
die bovendien bord 2 FM Johannes Rudolph misten. Op bord 1
kwam FM Jeffrey van Vliet slecht
uit de opening en werd gelijkmatig weggespeeld door zijn
tegenstander. Op bord 2 had
Mark Trimp een wisselende partij, maar wist met een erg fraai
slotoffensief de AAS eer te redden. Op bord 3 deed Paul Schrama voornamelijk niets, wat zijn
tegenstander prima vond en gewoon doorging met goede zetten doen. Toen de witte torens
over de zevende rij binnenkwamen was opgave de enige oplossing. Op bord 4 kwam Ad van den
Berg erg goed te staan en won
een pion. Zwart verdedigde zich
hardnekkig en wit moest in re-

mise berusten. Op bord 6 kwam
AJ Keessen slecht uit de opening,
vocht moeizaam terug, maar had
weinig vertrouwen in zijn stelling.
In overleg met teamleider Ben de
Leur werd een remiseaanbod geaccepteerd. Op bord 7 was Jasper van Eijk weer eens in gierende tijdnood en verloor een pion.
Het dames eindspel leek remise, maar Jasper speelde te actief, en moest dameruil toestaan.
Het resterende pionneneindspel
was geen probleem voor zijn tegenstander. Op het laatste en 8e
bord stond Simon Groot de gehele partij beter, kwam een pion
voor, maar liet in het Paard en pionneneindspel een versimpelende combi toe en moest in remise
berustten. Het duurde vrij lang in
de Bamboehof voordat de Azen
weer wat in de stemming kwamen, maar het voortreffelijke
eten en vrolijke bediening maakten veel goed.
Door Ben de Leur

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 sprokkelt
weer wat puntjes
Aalsmeer - In de eerste thuiswedstrijd tegen Amsterdam ’78
7 kwam Bloemenlust 1 eerst op
een 0-4 achterstand, omdat Bart
Spaargaren, Johan Berk en Ed
Couwenberg hun eerste enkelspelen verloren. Bart en Ed konden ook niet tot winst komen in
het dubbelspel. Met een overwinning in drie games kon Johan eindelijk iets terug doen. Helaas liep
Amsterdam ’78 vervolgens weer
uit naar 1-6. Maar daarna was het
weer Johan die na een 4-11 verlies in de eerste game zijn aanvallend spelende tegenstander
langzaam maar zeker wist af te
mappen en uiteindelijk te verslaan. Ed bracht met een knappe zege in zijn laatste enkelspel
de stand op 3-6 en Bart leek met
een 2-1 tussenstand op weg naar
het vierde Aalsmeerse punt, maar
moest helaas in vijf games het
hoofd buigen. Eindstand 3-7.
Bloemenlust 2 moest de eerste
wedstrijd tegen HTC 10 spelen
met twee invallers, maar die de-

den het prima. Super-sub Peter
Velleman bleef zelfs ongeslagen
en droeg drie punten bij in de 4-6
uitzege. Zijn eerste partij was een
ware thriller in vijf games; 12-14,
11-9, 8-11, 12-10, 10-12. En samen met Dirk Biesheuvel wist hij
ook het razend spannende dubbelspel in vijf games te winnen.
Dirk had niet zijn avond en moest
genoegen nemen met één overwinning en invaller Horst Krassen wist ook een tegenstander te
verslaan. Omdat de tegenstander
MEO 1 maar met twee man naar
de Bloemhof kwam, begon Bloemenlust 3 al met een 3-0 voorsprong. Omdat Irene Gerritsma
en Horst Krassen allebei een tegenstander wisten te verslaan
kwam de eindstand op 5-5. Irene
had bijna haar tweede partij ook
gewonnen, maar moest zich met
9-11 in de vijfde game alsnog gewonnen geven. Peter Velleman
kon niet tot winst komen en samen met Horst werd ook het dubbelspel verloren.

Training van Frank de Boer
voor spieren voor spieren
Aalsmeer - Afgelopen zondag
16 september was Frank de Boer
aanwezig bij de heropening van
Fit Aalsmeer, een sportschool
gevestigd aan de Aalsmeerderweg 103n. Eigenaar Louis Schlee
had Frank gevraagd om die dag
vier trainingen te geven aan leden, maar ook niet leden, waarvan de opbrengst geheel aan
de Stichting Spieren voor Spieren toekwam. Spieren voor Spieren droomt van een wereld waarin kinderen niet langer lijden aan
een spierziekte. Met partners,
sportieve acties en evenementen én met de inzet van topsporten kindambassadeurs wordt zoveel mogelijk geld opgehaald.
Dit geld wordt besteed aan onderzoek en aan diagnostiek, behandeling en zorg in onder andere het Spieren voor Spieren Kindercentrum in Utrecht. Maar ook
aan hulpmiddelen en mooie evenementen die een beetje geluk
brengen voor kinderen met een
spierziekte en hun gezinnen. Vier
keer vierentwintig deelnemers

werden in dit geval geïnspireerd
en gemotiveerd door de ex-profvoetballer en trainer. Zij harkten
het bedrag van maar liefst dertienhonderdzeventig euro bij elkaar. Frank nam na iedere training ook nog uitgebreid de tijd
om met alle belangstellenden
op de foto te gaan en handtekeningen uit te delen op onder andere voetbalshirts. Leuk feit was
dat Ronald bij de eerste training
zijn broer verraste met zijn aanwezigheid. Gebroeders de Boer
zijn overigens al vanaf 1997 ambassadeur van de stichting Spieren voor Spieren. Volgens sportschooleigenaar Louis was het een
meer dan geslaagde dag: “Ik wil
dan ook namens mezelf en mijn
vrouw Nicoline (die ook bergen
werk verzet heeft), Frank, Darryll, alle deelnemers en iedereen
die hier een steentje aan heeft
bijgedragen enorm bedanken.
Wat een mooi resultaat voor vier
workouts op de zondagochtend!
Echt, het was gewoon super!”
Door Miranda Gommans

Voetbalcompetitie van start

Pakt RKDES de volle buit
bij Nicolaas Boys?
Kudelstaart - Aanstaande zondag 23 september gaat de voetbalcompetitie beginnen voor de
heren van RKDES 1. De bekerwedstrijden verliepen met wisselend resultaat. DWSV was met
1-2 te sterk voor de Kudelstaarters. Maar tegen Kismet werd de

rug gerecht en konden de bezoekers acht keer vissen, eindstand
8-1. Zo lijkt de nieuwe trainer Kiri Kalaitzis zijn ploeg te hebben
klaar gestoomd voor het nieuwe
seizoen. De eerste wedstrijd van
het nieuwe seizoen is meteen een
pittige krachtmeting. Nummer 2

ZABO presentatie-avond
in Dorpshuis Kudelstaart
Kudelstaart - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO
Aalsmeer, opgericht in 1976, gaat
deze maand van start met het
43e seizoen. Zoals bekend zullen
er weer als vanouds tien zaalvoetbalteams deelnemen aan de competitie. Voorafgaand aan de nieuwe seizoenstart wordt er de jaarlijkse ZABO bijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vindt dit
keer plaats in het Dorpshuis van

Kudelstaart aan de Kudelstaartseweg 239 en wel op dinsdagavond
25 september aanstaande.
Het ZABO bestuur zal alle deelnemers presenteren, de nieuwe
ploegen verwelkomen, het wedstrijdschema bekendmaken en
de doelstelling van de competitie, c.q. vereniging nader toelichten. Alle sportliefhebbers zijn
vanaf 20.30 uur van harte welkom
hierbij aanwezig te zijn.

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 22 SEPTEMBER:
F.C.Aalsmeer
Roda’46 1 - F.C.A. 1
15.00 u
A.M.V.J. 2 - F.C.A. 2
12.30 u
F.C.A. 3 - SC Badh.dorp 2 14.30 u
F.C.A. 4 – Argon 10
14.30 u
vv.Schoten 2 - F.C.A. 5
14.00 u
F.C.A.35+1 - B.S.M. 35+1 14.30 u
F.C.A. 45+1 - ZCFC 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - Roda’23 V1
12.00 u
F.C.A. V2 - V.V.C. V1
14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Bergen V1 - R.K.D.E.S. V1 14.30 u
S.C.W.
V.V.C. 1 - S.C.W. 1
14.30 u
S.C.W. 2 - Hillegom 2
11.30 u

S.C.W. 3 - Kennemerl. 3
Legm.vogels 5 - S.C.W. 4
Haarlem 5 - S.C.W. 5
S.C.W 35+1 - V.V.C. 35+2
S.C.W. 45 +1 - I.V.V. 45+1

14.30 u
13.00 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u

ZONDAG 22 SEPTEMBER:
F.C.Aalsmeer
F.C.A. 1 - A.S.C. 1
14.00 u
Germaan/Eland 3 - FCA 3 11.30 u
Germaan/Eland 4 - FCA 4 12.30 u
Overbos 6 - F.C.A. 5
13.00 u
R.K.D.E.S.
Nicolaas boys 1 - RKDES 1 14.00 u
Hillegom 4 - R.K.D.E.S 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 - H.E.D.W. 6
12.00 u
De Meer 5 - R.K.D.E.S. 4 14.30 u
RKDES 5 - A’damsebos 2 12.00 u

Drie uitspringers tijdens
bridgeavond Onder Ons
Aalsmeer - Op de tweede speelavond van Bridgeclub Onder Ons
waren 36 paren aanwezig en die
zorgden voor een geanimeerd
verloop van de avond. Aan het
einde van de avond sprongen er
drie spellen in het oog: in de Alijn ging 1 Harten kwetsbaar geredoubleerd +3 voor, maar liefst
+1920. Dat was de hoogste score
op een spel deze avond. Op spel
15 in de A-lijn ging 3 Harten gedoubleerd +3 voor een score van
+1330. In de B-lijn viel spel 17 op:
5 Harten –5. Uitslag in de A-lijn:
1e Ton Leuven en Ben van Herk
met 55.42%, 2e Wil Stokman en
Francoise Daudel met 53.65% en
3e Wil Jongkind en Agneet van
der Goot met 53.54%. In de Blijn: 1e Peter Prochazka en partner met de hoogste score van de
avond: 61.15%, 2e Alie van Verse-

Ouderensoos in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag van 13.30 tot
16.30 uur in het Dorpshuis van
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren staan op het programma
en de club hoopt nieuwe leden
te mogen begroeten. Op donderdag 13 september is het jokeren
gewonnen door Bets Teunen met
327 punten, Trudy Knol werd met
365 punten tweede en op drie is
Gerard de Wit geëindigd met 518
punten. Bij het klaverjassen was
deze week Coby v. Weerdenburg
de allerbeste met 4986 punten,
gevolgd door Wim Buskermolen
Pzn met 4938 punten en Marry
Akse met 4723 punten. Voor inlichtingen kan gebeld worden
met mevrouw R. Pothuizen, telefoon: 0297-340776.

veld en Til Eveleens met 56.35%
en 3e Jan en Jelly Breetvelt met
53.75%. In de C-lijn: 1e Sima Visser en Lia Huiskes met 56.25%, 2e
Renze Bijker en Letta van Luling
met 54.51% en 3e Jassie Klicks en
Annie Visser met 54.17%.

Voetbal: Verlies,
gelijk en winst
Aalsmeer - Voetbalnieuws kort:
FC Aalsmeer zaterdag had Kolping Boys op bezoek in de Beethovenlaan. Lange tijd bleef het
scorebord op 0-0 staan, maar het
was toch het gastteam dat met
winst het veld kon verlaten: 0-1.
FC Aalsmeer zondag speelde in
en tegen Heemstede. De rust
ging Aalsmeer in met 2-1 winst,
maar vlak voor tijd wist Heemstede op gelijke hoogte te komen,
eindstand: 2-2. Een monsterzege heeft RKDES zondag weten te
behalen tegen Kismet. Met rust
stond een mooie 3-1 voorsprong
voor Kudelstaart op het scorebord. De tweede helft kwamen
de Kudelstaartse voetballers nog
beter in hun spel en stuurden Kismet met een nederlaag van liefst
8-1 naar thuis.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 21
september is er weer koppelkaarten bij Buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom. Geen maat? Daar wordt
voor gezorgd voor aanvang. De
zaal is open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Het
kaarten begint om 20.00 uur in
het buurthuis aan de Dreef 1.
Het koppelkaarten op vrijdag 14
van vorig seizoen, Nicolaas Boys, september is gewonnen door
zal verslagen moeten worden om Chris van Wijhe en Theo Nagteeen goede start te maken. Alle re- gaal met 5248 punten. Op twee
den dus om te af te reizen naar de zijn Joke Kievit en Mia Huijkman
W.P. Speelmanweg in Nieuwveen geëindigd met 5128 punten en
en de Kudelstaartse mannen naar plaats drie is behaald door Paul
de overwinning te schreeuwen. Schouten en Ria Moller met 4962
Aanvang is 14.00 uur. Na de wed- punten. De poedelprijs was voor
strijd zal er plezier zijn voor jong Martin van Stijn en Wil Jak met
en oud. Een DJ zal lekkere plaat- 3540 punten.
jes draaien, er zijn springkussens
voor de kleintjes én er is zelfs een
heuse latje trap competitie. Voor
facebook.com/
de Eredivisie liefhebbers is PSVAjax te volgen op groot scherm.
Tot zondag?

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
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Posduiven Vereniging de Telegraaf

12 Teams uit Nederland en België

Wim Wijfje wint vlucht
vanuit Melun Andrezel
Aalsmeer - Zaterdag 15 september was de allerlaatste vlucht van
het seizoen, de Nationale Sectorvlucht vanuit het Franse Melun Andrezel met een gemiddelde afstand van 431 kilometer. Deze vlucht telde nog voor de Nationale Kampioenschappen voor de
Jonge duiven. Vooral de liefhebbers, die naast de wedstrijd ook
hun jonge duiven nog meer ervaring op wilden laten doen voor
de langere vluchten voor de toekomst, deden hier aan mee. Om
aan deze vlucht mee te kunnen
doen, moesten de deelnemers
wel naar een daarvoor bestemd
inkorflokaal gaan. Zodoende gingen Johan van Ackooy (Comb.
van Ackooy) en Wim Wijfje gezamenlijk naar Santpoort Noord om
hun duiven in te korven. De duiven werden donderdag ingezet,
en zaterdagmorgen om 08.45 uur
werden ze met een Westen wind
in vrijheid gesteld en konden ze

de reis richting thuisfront aanvangen. Daar de wind gaande de
wedstrijd wat meer WZW werd,
gingen ze sneller dan in eerste
instantie gedacht. Om 13.33.15
uur klokte Wim Wijfje in De Kwakel zijn eerste duif, al snel gevolgd door nummer twee, enz.
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp
liet zich ook gelden, die volgde al
zeer snel. Toen de duiven gemeld
werden, bleek dat deze mannen
een topuitslag neer zouden zetten, in het inkorfcentrum wisten
ze de eerste 10 duiven in de uitslag te bezetten, en in totaal 27
plaatsen van de in totaal 44 in de
uitslag. In de Afdeling Noord Holland werd Wim eerste en zevende
en Comb. van Ackooy werd achtste. Dit was dus een mooie afsluiting van voor P.V. de Telegraaf een
heel succesvol seizoen. Op naar
de tentoonstelling die op 15 december weer gaat plaatsvinden
in het clubgebouw aan de Dreef.

Duikteam Thamen houdt
open avonden
Aalsmeer - De vakanties zitten
er weer op en de zomer is bijna
voorbij. Misschien heb je op vakantie wel een introductieduik
gemaakt of heb je gesnorkeld en
genoten van al het moois onder
water. Misschien wil je de volgende vakantie weer van alle natuur
onder water gaan genieten. Dan
is het nu moment om te gaan
starten met een duikopleiding. In
november begint de 1-sters opleiding van de NOB bij Duikteam
Thamen. Je start met de theorie
en zwembadtraining en in het
voorjaar worden er nog vijf buitenduiken gemaakt. Heb je alles
met goed gevolg afgelegd, dan
heb je een brevet en kun je gaan
duiken en gaan genieten van alle
vissen, koraal en rust onder water.
Op de donderdagen 4 en 11 oktober organiseert duikvereniging
Thamen open avonden. Tijdens
de avond wordt er uitleg gegeven over de opleiding en ook kun
je onder begeleiding van een ervaren duiker een proefduik maken. Wil je hierbij aanwezig zijn?

Geef je dan nu op (minimum leeftijd 14 jaar). Stuur een email naar
info@thamen-diving.nl of vul het
contactformulier op de website
in (www.thamen-diving.nl) in. Op
de site is ook meer informatie beschikbaar over kosten van de opleiding en contactgegevens. De
avond start om 21.00 en duurt
tot 22.30 uur en is in zwembad
de Waterlelie. 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 (mei-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 7.

BeNe-League handbal:
Strijd om sportieve eer!
Aalsmeer - Afgelopen weekend is de competitie in de BeNe
League van start gegaan. Zes Belgische en zes Nederlandse teams
nemen het, verspreid over 22
speeldagen, tegen elkaar op. De
vier beste teams strijden tijdens
de Final4 voor de oppergaai, de
titel in de BeNeLeague. Vorig seizoen won Achilles Bocholt uit België voor het tweede jaar deze internationale competitie.
De BeNeLeague is toe aan zijn
twaalfde seizoen. Ook dit jaar
strijden de twaalf ploegen enkel
en alleen voor de sportieve eer.
Aan de BeNeLeague titel is geen
vette prijzenpot verbonden en
de kampioen mag niet deelnemen aan een Europese competiVerlies voor Dames 1
Na Heren 1 was de Bloemhof- tie. Wie zich voor de voorrondes
zaal voor Dames 1. Het Green van de Champions League wil
Park team had het altijd sterke plaatsen moet in eigen land de tiHV Quintus op bezoek. Deze mei- tel pakken. En toch wil elke deelden gingen in een hoog team van nemende ploeg zo graag die titel
start en wisten binnen acht mi- pakken.
nuten een flinke voorsprong te
pakken: 1-6. Aalsmeer kwam te- Twaalf ploegen
rug, maar het verschil bleef lastig. De twaalf ploegen die aan de BEDe rust gingen de teams in met NE-League deelnemen zijn: OCI
9 punten voor Green Park en 15 Lions, Kras Volendam, Greenpark
punten voor HV Quintus. Na de Aalsmeer, Sporting Nelo, JMS
pauze was het weer HV Quintus Hurry Up, HC Visé BM, Sasja HC,
dat het initiatief tot scoren nam. Wematrans Quintus, Initia HasDe dames van Green Park wisten selt, Herpertz Bevo, Achilles Bohet tij niet te keren en verloren cholt en Handbal Tongeren.
uiteindelijk met 22-29.
Volgende week wacht de Green OCI Lions en Aalsmeer
Park Dames 1 de uitwedstrijd te- De voorbije vijf seizoenen speelgen Gemini DS 1 vanaf 19.40 uur de OCI Lions vijf keer de finale
van de BENELeague. Slechts één
in Zoetermeer.
keer, seizoen 20142015, slaagden de Limburgers erin om de
Foto’s: www.kicksfotos.nl
titel te winnen. Ook in de nationale competitie greep OCI Lions
naast de hoofdprijs en moest het
in Green Park Aalsmeer zijn meerdere erkennen. Die tiende landstitel én de daarbij horende ster

BeNe League handbal

Green Park Aalsmeer
wint van Sporting Nelo
Aalsmeer - De handbal BeNe
League is afgelopen zaterdag 15
september weer van start gegaan
en zowel Heren 1 als Dames 1 van
Green Park Aalsmeer speelden
hun eerste wedstrijd thuis in De
Bloemhof. Heren 1 had Sporting
Nelo uit België als tegenstander
en aan deze ploeg had Aalsmeer
best een flinke dobber, maar van
verlies is geen moment sprake
geweest. De rust gingen de teams
in met 16-13 voor Aalsmeer en
na de tweede helft was het nog
steeds Green Park dat mocht juichen. De winst is in Aalsmeer gebleven: 31-27 was de eindstand.
Topscoorder voor Aalsmeer was
Remco van Dam (6x), gevolgd
door het nieuwe teamlid Validas
Trainavicius (5x). Rob Jansen en
Nils Dekker wisten elk drie keer
de doelman van Sporting Nelo te
passeren.

Schaakclub Westeinder, ronde twee

De schaakduim van Jaap

Seizoen in Rijsenhout van start

Jubilarissen in zonnetje
gezet bij Sjoelclub

Nieuwe spelers welkom!

Ben van Dam eerste bij
dartcompetitie
Aalsmeer - Dinsdagavond begon
de dartcompetitie in ’t Middelpunt. Er warennet genoeg spelers
om een paar gelijke teams samen
te stellen. Ze hadden er allemaal
weer zin in om het de tegenstander moeilijk te maken, dus de opdracht was een goede tactiek uit
vinden waarbij je zelf het meeste baat bij had, maar het bleef wel
erg sportief en zo hoort dat ook.
Ben moest wel erg zijn best doen
om Gerben de Vries van zijn spel
te krijgen. Hij had een hoge uitgooi van 76, maar Gerben liet zien
dat er meer in zit en had een uitgooi van 100, maar ondanks dat
won Ben toch nog door de dubbel
als eerste uit te gooien, dus de eerste plaats voor hem. Tweede werd
Gerben, de derde plaats was voor

Kees de Lange, die de strijd aanging tegen Hans Dolk en het geluk had de dubbel één iets eerder
uit te gooien dan Hans, die een
prima avond had daar hij menig
keer rond de 100 punten gooide.
Hij werd vierde. Henk v/d Stroom
werd vijfde en liet zien dat hij nog
best een dartje kan gooien. Hij
won van Franklin Dolk, die zesde
werd. Franklin had zijn avond niet,
maar liet na afloop weten toch
een ontspannen avond te hebben
gehad. Ook eens darten? Iedereen
vanaf 16 jaar wordt uitgenodigd
eens een kijkje te komen nemen
en mee te spelen. Het darten kost
2,50 euro per keer en de competitie is iedere dinsdagavond vanaf
20.00 uur in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55.

op het shirt heeft flink wat losgemaakt in Aalsmeer. “Wij hebben flink wat stappen gezet”, zegt
Bert Bouwer, coach van Green
Park Aalsmeer. “We hebben een
nieuwe sponsor en trainingsfaciliteiten zijn uitgebreid. Het gemak waarmee men in vroegere
tijden kampioen werd is voorbij.
Professionele benadering van de
handbal sport wordt vooral bij de
heren steeds duidelijker en door
meerdere clubs toegepast. Overeind blijven in de BENELeague is
een kwestie van de juiste spelers
bij elkaar brengen die niet altijd
uit de regio komen, maar ook uit
naburige landen. Na het stoppen
van routiniers Kevin Hooiman en
Wai Wong heeft Aalsmeer met de
komst van Marwin van Offeren
en Vaidas Trainavicius het team
aardig op sterkte kunnen houden. Toch moet je altijd in ogenschouw houden dat het inspelen
op elkaar en de teamdynamiek
weer anders is en het tijd nodig
heeft om dit op te bouwen. Mijn
voorspelling is dan ook niet makkelijk wordt, omdat vooral ook
andere teams zich behoorlijk versterkt hebben.
Net als vorig jaar zal de kracht
echt op sterkte komen na de winterstop en voor die tijd zullen we
te maken krijgen met een wisselende prestatie curve. Dat we dit
jaar Europacup spelen is niet altijd een voordeel, omdat we wedstrijden moeten gaan inhalen
doordeweeks. Er ligt dus een behoorlijk druk op hun vrije tijd en
sociale leven. Desalniettemin heb
ik veel vertrouwen in het team
en in de begeleiding. De basis
is gelegd voor een stap richting
een nog professionelere aanpak
van de handbalsport in en om
Aalsmeer.”

Rijsenhout - Afgelopen donderdag 13 september begon voor
Sjoelclub Rijsenhout het seizoen
2018-2019. Alvorens de bakken
werden opgezocht was er eerst
een korte ledenvergadering over
het wel en wee van de vereniging. Ook waren er twee jubilarissen die in het zonnetje werden
gezet. Annie van ‘t Zelfde is al 25
jaar lid en Arnold van der Linden
komt al 40 jaar iedere week sjoelen. Beiden kregen een cadeaubon en een bloemetje. Na dit gebeuren werden de bakken opgezocht en kwamen de sjoelers tot
de volgende uitslag. In de hoofd-

klasse op één Thomas van Brakel, gevolgd door Lineke van Brakel en als derde Corrie Balder. De
A-klasse is gewonnen door Leo
van Faassen, op twee Nel Joore
en plaats drie was voor Elly Lanser. In de B-klasse was de hoogste eer voor Jannie van der Laarse, gevolgd door Els van der Linden en Plonie Verdel. In de C-klasse was Ruud Maas de sterkste met
op plaats twee Mahjan Yari en als
derde Henny van der Neut. De
volgende speelavond is op donderdag 27 september in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat. Aanvang is 19.30 uur.

Kaarten bij Allen Weerbaar
Aalsmeer - De kop van het nieuwe seizoen is er af. Het was
weer gezellig kaartavond bij Allen Weerbaar. Veel bekende gezichten, maar ook nieuwe kaarters mocht het bestuur verwelkomen. Als grote winnaar van
de eerste avond kwam Henk van
der Stroom uit de bus met 5768
punten. Gevolgd door de heer
van Bemmelen met 5338 punten,
Wijntje Heijink met 5081 punten,
Lia Jongkind met 5071 punten en
Greet Oor met 5034 punten. De
marsenprijs was voor Tilly Been
en Anton van der Polder ging met
de poedelprijs naar huis. Bij het

jokeren was de hoogste eer voor
Lilian Klaassen en laatste werd Lenie Schuit.
De volgende kaartavond is op
maandag 24 september in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat. De deur staat uitnodigend
open vanaf 19.30 uur, voor inschrijving en eventueel een kopje koffie of thee. Het kaarten begint vervolgens om 20.00 uur. De
inleg is voor iedere avond 1,50
euro per deelnemer. Voor eventuele vragen kunt gebeld worden met Lida de Nooij via 0297325040. Nieuwe spelers zijn van
harte welkom.

Kudelstaart - Wie heeft het afgelopen wereldkampioenschap
voetballen niet genoten van Neymar junior? Voetballend was het
allemaal niet zo bijzonder, maar
de kleine stukjes theater tussen
de vrije trappen door waren een
lust voor het oog. Indien er op
de tribunes werd gehoest rolde
onze kleine ster prompt woest
over de grond, rollend van hoek
naar hoek, af en toe even opkijkend voor wat aandacht, een bijna dood ervaring veinzend. Ondertussen lacht hij natuurlijk iedereen uit als hij aan het einde
van de maand zijn giro envelopje open scheurt, maar dat terzijde. Voetballers zijn weinig gewend, bij kleine pijntjes blijven ze
kuchend thuis. Zo niet een schaker! Hein Donner schreef het al:
een schaker is niet ziek! Er zijn
vele voorbeelden van schakers
die in moeilijke omstandigheden toch gewoon achter het bord
kropen: Aljechin was aangeschoten, Tal had slechts een uurtje gepit na een zware drinknacht, Miles lag op een stretcher met zware rugklachten, menigeen kroop
achter het bord met een zware
verkoudheid. Aalsmeer heeft nu
zijn eigen held: Jaap van Staaveren. Jaap had thuis met een onhandig actie zijn duim zwaar
geblesseerd, maar kwam toch
naar het Dorpshuis om te schaken. Zijn mede-clubgenoten waren zeer benieuwd of het Jaap
zou lukken goed te schaken met
een ingepakte duim, immers nu
moet opeens een geheel andere hand gebruikt worden om het
hout te schuiven. Stel je toch een
rechtshandige tennisser voor die
plotseling met links moet spelen, ze beginnen er niet eens aan.
Maar Jaap wel, tanden op elkaar
en gaan! De bewegingen waren
niet zo vloeiend als dat de andere schakers van hem gewend zijn,
maar dat is van zwaar ondergeschikt belang: het is dus mogelijk
met je andere hand tot een hoog-

tepunt te komen. Helaas was Abdul wel een maatje te groot, maar
toen Jaap geslagen ging staan
was een algemeen ovationeel applaus zijn deel. Oud en nieuw lid
Martin Poortvliet liet zien dat hij
het nog niet verleerd is, geef hem
nog wat weken en hij laat zien
dat hij als weleer bij de bovenste
kan eindigen. Richard Piller meldde verhit dat zijn partij het eerste moment van de dag was dat
hij zijn hersens gebruikte en dat
ze er zo van geschrokken waren
dat hij het remise liet lopen. Wim
Eveleens gaat na twee rondes op
kop, op de voet gevolgd door Gerard van Beek en Jos Bakker. Vanavond, donderdag 20 september,
de derde ronde in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Meer informatie en uitslagen zijn te lezen op
www.schaakclubwesteinder.nl

Piet op één bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 26 september vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het kaarten op 12 september is
gewonnen door Piet Voorn met
5854 punten. Plaats twee was
voor Loek Pieterse met 5414 punten en op drie en vier zijn Ruud
Bartels met 5348 en Ria Pieterse
met 5343 geëindigd.

