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Cloak Pacific

• Functioneel en perfect uitgevoerd
• Nederlands fabricaat
• Kwaliteitsstoffen en leder
• 10 jaar garantie op constructie

Carla de Klerk Interieur
Zijdstraat 9 • Aalsmeer
Tel. 0297-324577
www.carladeklerk.nl
www.design-woonwinkel.nl

Einde feestmaand nadert,
nog van alles te doen!
Aalsmeer - Het einde van feestmaand september nadert. Er wordt
door velen terug gekeken op een
feestelijke verlichte botenshow met
een spetterend vuurwerk, een gezellige feestweek met tal van activiteiten, ondanks de regen een ‘prettig gestoorde’ pramenrace, ronken-

de motoren op het bedrijventerrein
en afgelopen weekend van de kleurige corsostoet en het gevarieerde
aanbod aan schilderijen, tekeningen, foto’s, beelden en meer tijdens
de nog steeds groeiende Kunstroute. Rest nog 1 weekend in september en dit betreft een nieuwe, spor-

0251-674433
SEPTEMBER/okToBER
duBBElE MAANdACTIE

tieve activiteit: Rondom de Poel voor
het goede doel. Er zijn twee fietstochten uitgezet, voor recreanten en voor profs, en de opbrengst
gaat gebruikt worden voor scholing
aan weeskinderen in Timau in Kenia. Meer informatie elders in deze
krant. In oktober valt overigens ook
nog van alles te doen en te beleven.
Noteren maar: Op zaterdag 5 oktober de Vitaliteit 50+ markt in het gemeentehuis, een grootse boekenmarkt in het Centrum en een gezellige rommelmarkt in Kudelstaart.
En voor wie zich nog eens wil laten
omringen door kunstenaars en hun
werk: Op zaterdag 5 en zondag 6
oktober houden de kunstenaars, die
hun atelier hebben in de loods van
Jovar aan de Aalsmeerderweg 230,
open huis. Belangstellenden worden uitgenodigd een kijkje te komen
nemen in de ateliers. Leuk voor alle
jeugdige inwoners: Op zaterdag 19
en zondag 20 oktober is het circus
in Aalsmeer!

Héél Véél aanbiedingen in
en

bestekcassettes

Sla uw slag voor de feestdagen!

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer

Kaartje met foto’s gevonden!
Aalsmeer - Door twee jongens is
afgelopen weekend een geheugenkaartje gevonden in de Hornmeer. De geheugenkaart bevat vakantiefoto’s van waarschijnlijk een

reis naar een Zuid Amerikaans of
een Aziatisch land. Er staan tempels op. Op veel foto’s is een gespierde man te zien. Het betreft
een SanDisk geheugenkaartje van

4GB met daarop twee fotobestanden van een Nikon camera met de
datums 6 tot en met 13 februari en
14 tot en met 21 februari. Bij de
politie zijn de namen van de eerlijke vinders bekend. Bellen kan
naar 0900-8844.

Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Volgende week donderdag (Be)Raad in gemeentehuis

Waar Aalsmeer voor staat en
aanleg weg bij Middenweg

Informatie over de

ToekomsT
van de Zorg

in aalsmeer.
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Cloak Cloud

Aalsmeer
Nieuw-Vennep
Alphen a/d Rijn
Amsterdam
Woerden

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

10-13 uur

Vanaf 2 oktober 2013
elke woensdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur
gemeentehuis Aalsmeer

1

Aalsmeer - Volgende week donderdag 3 oktober komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de tweewekelijkse bijeenkomst van het Beraad en de Raad.
De vergaderavond is in de raadzaal
van het gemeentehuis, begint om
20.00 uur en is voor geïnteresseerden openbaar. Aangevangen wordt
met het Beraad en eerste agendapunt is de notitie ‘Waar Aalsmeer
voor staat’. Door de decentralisatie
van Rijkstaken op het gebied van
jeugdhulp, zorg en werk richting
gemeenten is Aalsmeer genoodzaakt het sociale domein te hervormen. Aalsmeer wil daarom de maatschappelijke ondersteuning beter,
slimmer, efficiënter en goedkoper
organiseren. Aalsmeer wil dat iedereen in de gemeente naar vermogen
meedoet aan de samenleving. Inwoners en hun sociale omgeving leveren daarbij op eigen kracht een bijdrage aan het oplossen van problemen. De gemeente wil ondersteuning leveren in algemene en preventieve voorzieningen, hulp organiseren en ondersteunen en overnemen. De toegang tot (jeugd)zorg en
welzijn, en indien mogelijk werk en
inkomen, gaat vorm gegeven worden via 1 toegangspoort. In de notitie staat de burger centraal. Inwoners krijgen zoveel mogelijk zelf de
regie over hun digitale klantdossier.
Ondanks dat nog veel onduidelijk-

heid is over de budgetten die de gemeente van het Rijk overgeheveld
krijgt, er wordt rekening gehouden
met forse bezuinigingen, gaan de
plannen van aanpak verder uitgevoerd worden. In deze wil het college maximaal transparant communiceren richting de gemeenteraad,
participatieorganen, organisaties en
inwoners. De notitie gaat in het Beraad voor de eerste maal behandeld
worden. De behandeling in tweede
termijn en de uiteindelijke besluitvorming staat gepland in de Raad
van 31 oktober.
Bouwen in Linten en
procesversnelling
Volgende agendapunt is de behandeling van de notitie ‘Ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten van de gemeente’ als toetsingskader voor het beoordelen van omgevingsaanvragen in de linten. Ook
onder verantwoording van wethouder Gertjan van der Hoeve valt
agendapunt vier: Procesversnelling in de procedure rond omgevingsvergunningen in afwijking van
het bestemmingsplan. Het Beraad
wordt besloten met de rondvraag.
Na een korte pauze wordt verder
gegaan met de Raad onder voorzitterschap van burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Als eerste wordt
de fracties gevraagd groen licht te
geven voor de (tijdelijke) aanleg

van een wegvak voor de Middenweg tussen de Machineweg en de
nieuwe N201. De bestemming, nu
nog bedrijf en groen, moet hiervoor
veranderd worden. De nieuwe weg
komt langs een bestaande woning
te lopen. Er is een akoestisch onderzoek geweest en uit dit rapport
blijkt dat de maximale geluidsbelasting wordt overschreden. Er dienen
maatregelen te worden uitgevoerd
aan de woning om tot het gewenste
niveau te komen.
Groot belang
Volgens het college is de aanleg van
deze verbindingsweg van zeer groot
belang voor een efficiënte doorstroming van het verkeer. Het betreft overigens een tijdelijke aanleg.
Het wegvak wordt weer opgeheven
na de aanleg van de definitieve verbindingsweg. Hiervoor moeten eerst
gronden voor worden verworven. De
gemeente is daarover in onderhandeling met partijen.
Tot slot ook in de Raad: Realiseren
van een openbare passantenvoorziening op het perceel van de Historische Tuin. Hiervoor zijn reeds gelden gereserveerd, echter niet genoeg. Voorgesteld wordt het projectbudget te verhogen van 55.000
euro naar 71.000 euro. Naar verwachting duurt de vergaderavond
tot rond de klok van elf uur.

Luxe 4-kamer appartement 110m2
van €334.500 voor € 2 7 4 . 5 0 0 v.o.n.

U bent van harte welkom voor een bezichtiging van
de modelwoning op Stevinhof 17 te Kudelstaart.
Nieuwbouwmakelaars

www.mijnsheerlyckheid.nl

Fusie VVA, RKAV en JAU

FC Aalsmeer een feit!
Aalsmeer - Op woensdag 18 september hebben de besturen van de
voetbalverenigingen V.V. Aalsmeer,
Jong Aalsmeer United en RKAV in
drie afzonderlijke buitengewone ledenvergaderingen het voorstel tot
een fusie aan hun leden voorgelegd.
Het fusievoorstel is tot stand gekomen na een zorgvuldig doorlopen
traject waarin afgevaardigden vanuit de drie verenigingen ruim twee
jaar de mogelijkheden van samenwerking hebben onderzocht en uitgewerkt. Hierin is nauw samengewerkt met de gemeente. Dit onderzoek was ingegeven door de gezamenlijke wens een gezonde en sterke vereniging op de lange termijn in
Aalsmeer te waarborgen. De besturen hebben met trots mogen constateren dat de leden van de drie
verenigingen (bijna) unaniem met
het voorstel tot fusie hebben ingestemd. Tijdens de ledenvergaderingen zijn de kandidaat-bestuursleden voor de nieuwe vereniging aan
de leden voorgedragen. De leden
zijn met de voordracht van de bestuursleden akkoord gegaan. Het
nieuwe algemeen bestuur bestaat
uit zeven leden en is nagenoeg compleet. Eef Niezing (voorzitter), Frank
Spring in ’t Veld (penningmeester)
en Matthijs van Muijden (secretaris)
vormen het dagelijks bestuur. De
zaterdagafdeling, zondagafdeling
en jeugdafdeling behouden hun
eigen voorzitter. Zij maken eveneens deel uit van het algemeen bestuur. Cor Geleijn is daarbij de voorzitter van de zaterdagafdeling, Rob
Spring in ’t Veld van de zondagafde-

ling en Jan Groen van de jeugdafdeling. De komende maanden worden benut om de nog openstaande vacature voor beheerszaken in
te vullen. In de ledenvergaderingen zijn verder de nieuwe naam, het
shirt en het logo van de vereniging
bekend gemaakt. De fusieclub gaat
met ingang van 1 augustus 2014
als FC Aalsmeer door het leven. Het
nieuwe tenue bevat de kleuren van
de vlag van Aalsmeer (zwart, rood,
groen). Ook het logo van de club
bevat deze kleuren en hierin is tevens de leeuw en aal uit het wapen
van de gemeente Aalsmeer terug te
vinden. Vanaf de oprichting zullen
bij FC Aalsmeer ruim 1.100 leden
actief zijn. De vereniging zal worden gehuisvest op het huidige terrein van RKAV, dat hiervoor een flinke metamorfose zal ondergaan. Deze kan worden gerealiseerd dankzij financiële steun van de gemeente en het geld dat de vereniging zelf
inbrengt. Voor aanvang van het seizoen 2014/2015 zullen een nieuwe kantine, kleedkamers en twee
kunstgrasvelden worden gerealiseerd. Voor het seizoen 2015/2016
zullen nog twee grasvelden worden
aangelegd. Vanaf het seizoen 20152016 voetballen alle teams op het
nieuwe complex.

Veel schade na inbraakpoging
Aalsmeer - Even voor half vijf in
de vroege ochtend van donderdag 20 september is geprobeerd
in te breken in een bedrijf in de

Beethovenlaan. De dieven hebben getracht de voordeur te openen. Het is niet gelukt, maar de
schade is aanzienlijk.

“Wethouder moet krachtig
optreden tegen Schiphol”
Aalsmeer - De gemeenteraad is
eensgezind. Zij steunt wethouder
Rik Rolleman, namens het college verantwoordelijk voor Schipholzaken, in zijn beleid om zo krachtig mogelijk de leefbaarheid van
Aalsmeer bij de Schipholdirectie en
de Alderstafel te bepleiten.
“De hinderbeperkende maatregelen
missen nu al hun doel”, zo noteren
de vier fracties in een motie die volgende week donderdag wordt ingediend. Het leefklimaat en de economische groei van Aalsmeer worden gehinderd door de overlast van
Schiphol. Onomwonden staat het er.
Schiphol staat de groei van buurgemeente Aalsmeer in de weg. De gemeenteraad maakt zich met name

zorgen om de zogenaamde compensatie van de overlast. Terwijl
de stichting Leefomgeving Schiphol nog steeds voldoende geld in
kas heeft, lijkt het geld niet terecht
te komen bij de gedupeerden in
Aalsmeer. De raad draagt het college van B&W op om zich een plek
te verwerven aan díe tafels waar
de daadwerkelijke besluitvorming
rondom de overlast door Schiphol
plaatsvindt. Ook moet het college
zich sterk maken voor alternatieve
hinderbeperkende maatregelen, die
het leefklimaat positief beïnvloeden.
De gemeenteraad steunt de wethouder bij zijn pleidooi voor aanvullende compensatie van individueel
gedupeerden.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
29 september
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met Jan Schippers.
Tevens crèche en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst, startzondag.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u.
met ds. M. Hogenbirk en om 16.30u.
met ds. J.G. Brienen.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte
voor Jeugdwerk. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds., T.H.P.
Prins, HA viering .
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J.
Westerman. Organist: H. van Noord.
Om 10u. tevens dienst in zorgcentrum Aelsmeer met ds. L.M. Verseput uit Oegstgeest.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds. F.
v/d Bosch uit Katwijk. Organist M.
Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels.
Spreker Tomas Sagström. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen.

Aalsmeer - In de week van 30 september tot en met 5 oktober houdt
de Dierenbescherming een huisaan-huiscollecte. De Dierenbescherming is volledig afhankelijk
van de contributies en giften van
het publiek. De collecte stelt de Dierenbescherming in staat het hele jaar door haar werk uit te voeren.
Dit werk bestaat uit het optreden tegen mishandeling en verwaarlozing
van dieren. Ook geeft de Dierenbescherming voorlichting aan het publiek en lobbyt zij bij gemeenten
en politieke partijen voor een betere wet- en regelgeving voor dieren. En vergeet de dierenambulance niet! Evenzo is er veel geld nodig
voor de opvang van talloze zwerfen afstandsdieren in het Dierentehuis Kennemerland in Zandvoort,
Dierentehuis Amstelveen en stichting Dierenopvang Haarlemmermeer in Hoofddorp. Dieren komen
vaak verwaarloosd binnen en hebben de nodige verzorging en medi-

catie nodig om weer op te knappen,
waarna ze in een nieuw gezin herplaatst kunnen worden. Alle vrijwilligers hopen van harte dat iedereen
tijdens de collecteweek een aardige
duit in het zakje wil doen om zo de
Dierenbescherming te steunen in
haar nuttige werk!

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer
oecumenische viering met L. Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof
woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag 10.30u. in Karmelkerk
eucharistieviering met L. Seeboldt
mmv Ganees koor. Donderdag 3 oktober 10u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt
Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. dienst met pastor Jacob Spaans.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. J. Vrijhof, HA.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. met ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. dienst olv parochianen mmv
gelegenheidskoor.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98. Van september tot en met mei.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 1 oktober in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: Studies uit het

al dat ze zich bewust waren van de
noodzaak, om te tekenen, voor hun
mooie Oude Raadhuis! Voor ‘amateur’ Gerard Zelen was het bezoek van Mina het hoogtepunt van
het weekend. Het 5 jarige meisje
uit Aalsmeer, kwam met haar oma
langs kwam in de Historische tuin
en vroeg: Waar kan ik tekenen? “Dit
kan je niet regisseren of verzinnen.
De ondubbelzinnigheid die in deze
vraag zat opgesloten, gaf mij verder die dag vleugels”, vertelt Zelen.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Vermist:
- Rijsenhout, Grote Poellaan: Jonge rode kater met op elk oor een wit
vlekje.
- Aalsmeer, Aalsmeerderdijk: Kleine zwarte poes met witte bef.
Bilderdammerweg: Rood-oranje kater met rood bandje. Is 2 jaar oud
en heet Arie.
- Zwarteweg: Gecastreerde cyperse kater, 1,5 jaar oud. Wit op poten,
buik en bef.
Gevonden:
- Koningsstraat: Grote witte cyperse kat. Buik wit en rug cypers.

Ontmoetingsdag Leprazending
Aalsmeer - Op zaterdag 28 september wordt in de Oosterkerk aan
de Oosteinderweg 269 een ontmoetingsdag georganiseerd door de Leprazending. Directeur Henno Couprie zal belangstellenden bijpraten
over het werk van de Leprazending
en ook is Tanny Hagens aanwezig, die dit jaar haar 30-jarig jubileum viert als veldwerker voor Leprazending. Ze was als verpleegkundige actief in Thailand, Indonesië en
in Myanmar. Daarnaast kan kennis
gemaakt worden met de twee studentes Coosje en Roos. Zij werden
onbedoeld televisiesterren toen zij
voor het programma Bestemming
Onbekend volkomen onverwacht in
Myanmar terecht kwamen. Er wordt
een stukje film vertoond van hun
verblijf daar en met hen wordt nagepraat over hun ervaringen. At Once
heeft toegezegd mee te willen werken aan de ontmoetingsmiddag. Zij
zorgen met hun harmonieuze stemmen voor de nodige afwisseling op
deze middag. At Once werkte eerder dit jaar mee aan een serie concerten met Kees Kraayenoord en
Gospelkoor Tin Speransa en aan
een ontmoetingsmiddag in Apel-

doorn ten behoeve van het werk
van de Leprazending. De Leprazending is in Aalsmeer bekend geworden door Ida Baarsen, die tientallen
jaren voor Leprazending gewerkt
heeft in Congo (Zaïre). Zij zal samen met haar zus Elly ook aanwezig
zijn op deze middag. De koffie staat
klaar vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur en is om circa
17.00 uur afgelopen. De toegang is
gratis, maar het zou fijn zijn als belangstellenden zich aanmelden via
www.leprazending.nl/aanmelden,
per telefoon via 055-7600500 of persoonlijk bij Ida of Elly.

Nieuw seizoen Breicafé!
Aalsmeer - Het Rode Kruis
Aalsmeer verzorgt diverse handwerkactiviteiten, één ervan is het
Breicafé. In een ongedwongen sfeer
handwerken, breien of haken, een
praatje maken en een lekker kopje koffie drinken. Deelnemers kunnen hun eigen brei-,haak- of borduurwerkje meenemen of aan iets
nieuws beginnen. Patronen en bijbehorende materialen zijn aanwezig.
Leuk om samen te handwerken en
andere mensen te ontmoeten? Kom
dan de club versterken! Het Breicafé
is zowel voor beginnende als gevorderde handwerksters en wordt iede-

re laatste donderdag van de maand
gehouden van 10.00 tot 12.00 uur in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd. Het nieuwe seizoen start op donderdag 26 september. Voor vragen of aanmeldingen
kan gebeld worden naar de coördinatoren Coby Nagtegaal, tel. 340689
of Suus Hartmann, tel. 880828.

Koffie in de Spil

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Kudelstaart - Op woensdag 2 oktober houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw
De Spil aan de Spilstraat, zijstraat Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00
uur, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Koffie en thee staan
klaar. Er zijn mogelijkheden om een
kaartje te schrijven voor zieke mensen of om een gesprek van mens tot
mens te hebben. U/jij komt toch ook
en neem gerust iemand mee.

Het meisje kreeg een grote blauwe
stift in haar hand en met haar mooiste grootste ‘hanenpoten’ zette ze
haar naam neer bij al die andere 720
stuks! “Waar kan ik echt tekenen?,
vroeg ze, ietwat teleurgesteld. Zelen
verwees haar naar de Dorpsstraat,
naar de Kinderzolder in het Oude
Raadhuis, waar ze net zoals al die
andere kinderen het hele jaar door,
gastvrij lekker kon schilderen en tekenen verder die dag. Voordat Mina
vertrok met haar oma, nam Gerard
Zelen nog wel even een foto (misschien wel voor in de krant). Hij besluit: “Soms geeft een ‘incident’ als

dit aan waar het echt om gaat, bij
kunst: Emotie en verlangen. Het 5
jarige meisje staat voor de Amazing
Amateurs nu symbool voor het open
houden van het Oude Raadhuis voor
de kunst. Geef het Oude Raadhuis
een blijvende toekomst als cultuurpunt, voor onder andere amateurs,
maar vooral, voor al die kleine Mina’s die telkens opnieuw zullen vragen: Waar kan ik echt tekenen? De
720 opgehaalde handtekeningen
dragen een enorme belofte met zich
mee voor het open blijven in de toekomst van het historische pand in
de Dorpsstraat: Het Oude Raadhuis.”

Lukas-evangelie door H.B. Slagter
uit Wijk bij Duurstede.

Waar is Mickey?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven
door zijn baas is de cyperse kater
Mickey. Het dier heeft wit op zijn poten, een witte buik en een witte. Mickey is 1,5 jaar oud en wordt vermist
vanaf de Zwarteweg.
Wie het dier heeft gezien. wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming afdeling NoordHolland Zuid via 0297-343618.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag om 10u.
dienst met ds. W.J. van der Linde uit
Barneveld en 16.30u. dienst met ds.
K.C. Smouter uit Wageningen.

“Waar kan ik tekenen?”
Aalsmeer - Het kunstminnende publiek van uit Aalsmeer en ver daar
buiten, heeft de veelzijdige Kunstroute in grote getale weten te vinden. Op diverse locaties trof men
ook de Amazing Amateurs aan, die
met hun handtekeningenactie aandacht en steun vroegen voor het behoud van het Oude Raadhuis voor
de kunst in Aalsmeer. Het was werkelijk een grote verrassing om te
zien, dat de mensen massaal in de rij
stonden om te tekenen, maar voor-

Dierenbescherming houdt
volgende week collecte

Start Begra bijbelstudies
Aalsmeer - Nu de zomervakantie voorbij is, hervat ook Begra haar
wekelijkse bijbelstudies in Heliomare aan de Zwarteweg 98 en wel op
maandagavond 30 september.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur, zodat er vooraf gelegenheid is voor het drinken van een
aangeboden kopje koffie of thee.
Het bestuur van de Begra heet haar
trouwe bezoekers en nieuwe belangstellenden bij deze alvast hartelijk welkom op deze zeer boeiende
en leerzame avonden, die worden
verzorgd door bijbelvaste leraren
uit het gehele land en reeds ruim 12
jaar een begrip zijn in Aalsmeer en
wijde omgeving.
De openingsavond en de twee volgende maandagavonden zal de begaafde en begeesterde bijbelleraar
Frank Ouweneel een drieluik houden met de onderwerpen ‘Beslissing voor Christus, Ontmoeting met
Christus en Rust bij verbinding met
Christus’ naar aanleiding van Ruth
1, 2 en 3-4. De Begra-avonden worden gemiddeld door zo’n 50 getrouwen uit een straal van 25 kilometer bezocht, waaronder het laatste jaar ook veel jongvolwassenen.

Dinsdag koffie
in ‘t Baken
Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen
kan eenieder tijdens het open huis
in het Baken aan de Sportlaan 86
terecht voor een kop koffie of thee.
Het open huis bestaat al meer den
30 jaar.
Op dinsdag 1 oktober is de opening van het winterseizoen. Dit zal
gebeuren door dominee Prins. Het
open huis werkt, want er moeten
steeds meer stoelen bijgezet worden. Maar er is nog voldoende ruimte. Vanaf 10.00 uur tot ongeveer
11.30 uur staan koffie en thee gratis klaar. Het doel is een plek te creeren waar inwoners elkaar kunnen
ontmoeten en spreken over de alledaagse dingen. Iedereen, van welke
kerk of religie dan ook, is van harte welkom.
Geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te komen? Neem dan
contact op met Annie Vijfhuizen via
0297-322131, Annie Stoof via 0297328326 of Panc Eikelenboom via
0297-327915.

Dus jeugd van Aalsmeer weet je
welkom! De toegang is gratis. Wel
wordt aan het einde van de avond
een bijdrage gevraagd om de kosten van de avond, zoals huur, de
spreker, e.d. te dekken. Een ieder die méér wil weten over de Bijbel, wil groeien in geloof òf gebed
en bemoediging nodig heeft, is van
harte welkom! Voor verdere informatie: www.begraaalsmeer.nl of bel
0297-360235 of 325969.
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officiële mededelingen
wet algemene Bepalingen omgeVingsrecHt

agenda

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 eH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
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.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op weBsite
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afspraken Burgemeester en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in Het Beraad oVer een geagendeerd
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. in het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. u kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en inkomen g2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & zorg g2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
gemeente uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
VerkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. u kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Oproep voor het bijwonen van de bijeenkomst van het Beraad
en de Raad van Aalsmeer op donderdag 3 oktober 2013, in
de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een
onderbreking gevolgd door de Raadsvergadering.
De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder
Beraad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

B-1.

20.05

B-2.

20.45

B-3.

21.00

B-4.

21.15

B-5.

21.25

1. Opening van het besluitvormend
Beraad door de voorzitter
de heer R. K. van Rijn
2. Vaststelling van de agenda
3. Resumé van het beraad van
12 september 2013
Notitie ‘Waar Aalsmeer voor staat’
Behandeling in eerste termijn.
Bouwen in de Linten
Behandeling in eerste termijn.
Procesversnelling in de procedure rond
omgevingsvergunningen in afwijking op
het bestemmingsplan
Behandeling in eerste termijn.
Vergadering Regioraad 15 oktober 2013
Behandeling in eerste termijn.
Rondvraag en sluiting
PAuze/ONDeRBReKiNg
raad

tijd

agenda- onderwerp
punt

21.40

R-1.

R-2.

R-3.
R-4.
R-5.
R-6.

1. Opening door de voorzitter
mw. J. Vonk-Vedder
2. Vaststelling van de agenda
3. Resumé van de raad van
12 september 2013
4. ingekomen stukken Aalsmeerse
burgers en instellingen
Verklaring van geen bezwaar ten behoeve
van de aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanleggen van een wegvak aan
de Middenweg te Aalsmeer
Passantenvoorziening Historische Tuin
Beschikbaar stellen krediet voor het
continueren van audioverslaglegging
Verlenging periode benoeming
waarnemend griffier en tijdelijke extra
raadsondersteuning
Dossier Schiphol
SLuiTiNg

Vitaliteit 50+ markt Voor
“de moderne oudere”
Op 5 oktober 2013, gemeentehuis Aalsmeer van 11.00-17.00
uur. Prettig blijven wonen, energie besparen en vitaliteitsadvies.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag
tussen 8.30-14.00 uur. u kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel.
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de afgelopen 2 weken.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- gaffelstraat 16 (z-2013/048217), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde;
- Lisdoddestraat 22-68 even (z2013/048361), het vergroten van 24 woningen en het plaatsen van dakkapellen;
- Pontweg 24a (z-2013/ 048697), het plaatsen van 2 tijdelijke woonunits;
- Rietwijkeroordweg 60 (z-2013/048328), het bouwen van
een verwerkingsruimte.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 296 (z-2013/048601), het slopen van
een schuur;
- uiterweg 383 (z2013/048475), het slopen van een kas,
een deel van het omliggend terrein en het verwijderen van
asbest.
Verleende omgeVingsVergunningen, reguliere
procedure
een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
u kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 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.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Kleine Vuurvlinderstraat 1, (z-2013/036420), het plaatsen van twee dakkapellen (verzonden 20 september
2013);
- Oosteinderweg 411a (z-2013/039847), het realiseren van
een Bed and breakfast (verzonden 24 september 2013);
- uranusstraat 13 (z-2013/041090), het bouwen van een
dakopbouw met dakkapel (verzonden 19 september 2013);
- uranusstraat 15 (z-2013/040983), het bouwen van een
dakopbouw met dakkapel (verzonden 19 september 2013).
Verleende omgeVingsVergunning,
uitgeBreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het brandveilig gebruik aan de zwarteweg 116 (z2013/014684) aalsmeer (verzonden 20 september 2013).
De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 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.
kennisgeVing oVereenkomst tot kostenVerHaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel
gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 6790 (geheel) ter
grootte van 1.585 m, nummer 6791 (geheel) ter grootte van
1.585 m2 en nummer 6792 (geheel) ter grootte van 1.585
m2, in totaal 4.755 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal
tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de Herenweg 38 te Kudelstaart. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid om ten behoeve van
de realisatie van het bouwplan voor de betrokken percelen

de bestemming te wijzigen van “Agrarische doeleinden” en
“Riet- en oeverlanden” te wijzigen in “Woondoeleinden niet
gestapeld” en “Tuin”. Hierdoor kan een vrijstaande woning
worden gerealiseerd.
een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf
heden ter inzage bij de publieksbalie in het Raadhuis, Drie
Kolommenplein 1, te Aalsmeer.
ingetrokken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Sportlaan 58 (z-2013/033312), het aanleggen van een
uitrit en parkeerplaats.
geaccepteerde (sloop-)melding(en)
- Stichtse pad 14 (z-2013/047848), het verwijderen van
asbest.
geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
ter inzage
t/m 26092013 Rozenstraat t.h.v. nummer 22, aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
t/m 03102013 Vastgesteld bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 04102013 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van
een buffervoorziening); Oosteinderweg 552
(het bouwen van een woning)
t/m 03102013 Oosteinderweg 552 (vaststelling van hogere
waarden in het kader van wet geluidhinder)
t/m 17102013 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen
t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken)
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (z-2013/026827), het
vervangen van de woning; Oosteinderweg 124
(z-2013/026513), het bouwen van een woning.
t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013)
ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’
met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 10102013 Het raadsbesluit en de waardevolle bomenlijst
m.b.t. intrekking Bomenverordening 2000 en
aanpassing Algemeen Plaatselijke Verordening
t/m 23102013 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het gebied tussen de watertoren en de kolenhaven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om deze drie
gebeiden als potentieel gemeentelijke beschermd dorpsgezicht aan te wijzen)
t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t.;
Herenweg 34ws1 (z-2013/008642), het dempen van water ter plaatse van de voormalige
ligplaats; uiterweg 158 (z-2013/011349), het
wijzigen van de bestemming van de percelen
achter de woning uiterweg 158
t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bijbehorende stukken m.b.t. verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer z-2013/028458
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicepunt BeHeer en uitVoering
proVincie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl
Weer jubilarissen bij Vivace!
Harmonie deelt prijs uit!
Aalsmeer - Na het 10jarig jubileum
van dirigente Irma Hogenboom was er
vorige week alweer wat te vieren bij
vrouwenkoor Vivace. Aty Spaans en
Anneke van der Jagt waren de jubilarissen: Aty 25 jaar lid en Anneke 10
jaar! Aty kreeg de ingelijste oorkonde
van de Bond van Zangkoren uitgereikt
en Anneke de vioolsleutel-speld. Voor
allebei was er een prachtig boeket
en ze werden hartelijk toegesproken
door voorzitter Marijke Brussaard, die
de trouwe leden prees om hun loyaliteit aan het koor. Na de feestelijkheden
werd er weer flink gerepeteerd, want
er staat een optreden gepland in no-

vember. In Haarlem, tijdens het Korenlint zaterdag 14 september, heeft Vivace een zeer gevarieerd repertoire gezongen op twee verschillende locaties.
Het was een buitengewoon gezellige
en geslaagde dag, ondanks de regen.
Op 21 november gaat het koor met de
Maarse & Kroonbus naar Rijswijk waar
een ouderenmiddag verzorgd zal worden. Ook staat er een Kerstconcert gepland op 15 december. Graag een repetitie bijwonen? De leden van Vivace
heten u van harte welkom. Er wordt iedere dinsdagmorgen gerepeteerd van
9.30 tot 11.30 uur in het Dorpshuis aan
de Kudelstaartseweg 239.

Excursie naar Eye met KCA
Aalsmeer - Op woensdag 30 oktober organiseert KCA een excursie naar museum Eye en de openbare bibliotheek in Amsterdam. In
Eye is een tentoonstelling ingericht
van filmmaker en kunstenaar Peter
Forgasc, die op basis van home movies een kijkje geeft in het dagelijks
leven van Europeanen in Nederlands-Indië. In de bibliotheek kunnen vervolgens verschillende exposities bekeken worden. Iedere deelnemer reist op eigen gelegenheid

naar Amsterdam. Het verzamelpunt
is de entreehal van Eye om 10.15
uur, waar vervolgens om 10.30 uur
de rondleiding start. Na een pauze
met lunchen op eigen gelegenheid
wacht een rondleiding in de openbare bibliotheek. Verzamelen bij de
ingang om 14.15 uur, start 14.30 uur.
Er kunnen maximaal veertig personen mee met deze excursie. Deelname is overigens alleen mogelijk
als vriend of vriendin van KCA. Opgeven hiervoor kan via www.skca.nl.

Orgelcompositie
Th. Griekspoor
Aalsmeer - Verleden week is er een
nieuwe orgelcompositie verschenen
gecomponeerd door de Aalsmeerse organist Theo Griekspoor. Het betreft een bewerking van het bekende
kerklied ‘Abba Vader’. De composotie
wordt opgenomen in een orgeluitgave waarin drie componisten liedbe-

werkingen hebben geschreven, die
in de eerste instantie bedoelt zijn
voor gebruik in de erediensten binnen de kerken.
Het is voor Theo nu de vierde keer
dat hij voor deze serie zijn medewerking verleent. Met het verschijnen
van dit muziekstuk staat het aantal
door hem gecomponeerde orgelwerken nu op elf. Theo is al weer druk
bezig met nieuwe stukken op te zetten. “Componeren is prachtig werk”,
aldus Theo.

Aalsmeer - De heer Teeuwen heeft
uit handen van de voorzitter van
Aalsmeers Harmonie de prijs uitgereikt gekregen die hij heeft gewonnen tijdens de corsobraderie. De heer
Teeuwen heeft bijna het juiste aantal
sterren geraden. Er was een verschil
van slechts één ster! De prijs is een
overnachting voor twee personen in

Bed & Breakfast in Dinxperlo! Het muziekseizoen is overigens gestart voor
Aalsmeers Harmonie met het meevaren bij de verlichte botenshow en
met het meeblazen tijdens de opening
van de Bloementoer.Op 22 december
wordt samen met mannenkoor Con
Amore een kerstconcert gegeven. Kijk
op de website voor meer informatie.

Woninginsluiper

brandde licht. Gelijk is 112 gebeld.
Agenten waren snel ter plaatse en
hebben het hele huis doorzocht. De
insluiper had reeds het hazenpad
gekozen.
Er zijn geen braaksporen aangetroffen. Op het eerste oog miste de bewoner geen spulletjes.

Aalsmeer - Op vrijdag 20 september is een insluiping geweest in een
woning in de 1e J.C. Mensinglaan.
Toen de bewoner om negen uur ‘s
avonds thuis kwam zag hij de deur
van het balkon open staan en er
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Zaterdag met 400 deelnemers!

AGENDA

Step by Step met DJ Kees
Markman bij de Praam
Aalsmeer - Danscafé de Praam
start het weekend vrijdagavond 27
september met de krokodillenparty, met DJ Henkie vanaf 22.00 uur!
En aanstaande zaterdag 28 september gaat de zomer afgesloten worden met het jaarlijkse Step By Step
event! De organisatie van het event,
Jacco en Jenifer, hebben een geweldig parcours met opdrachten
voor de deelnemers in petto. Maar
liefst 400 deelnemers zullen steppend door Aalsmeer gaan! De organisatie en alle medewerkers van
de Praam hebben ontzettend veel
zin in deze gezellige sportieve middag en feestelijke avond! Alle deelnemers willen ze bij deze veel succes toewensen! Natuurlijk zijn supporters deze dag ook van harte welkom voor een drankje en een hapje! De eerste deelnemers zullen
rond 16.15 uur vertrekken vanaf het
Praamplein en het laatste team zal
rond 20.00 uur weer teruggekeerd
zijn. Aan de achterzijde van danscafé de Praam (aan het Praamplein)
wordt een overdekte buitenbar ingericht en DJ Kees Markman zal de
gasten de hele middag van muziek
voorzien! Tevens leuke entertaining,
de laatste opdracht geschiedt op

het Praamplein! Als alle deelnemers
zijn teruggekeerd, gaat het feest in
het café verder! Een besloten party
tot 23.00 uur met de prijsuitreiking
en optredens van Glenn Palm en de
DJ’s Rick Leliveld en Michael. Er zijn
deze dag nog kaarten aan de deur
verkrijgbaar. Niet meer om te steppen, maar nog wel om deel te nemen aan de besloten party. Na 23.00
uur gaat de Praam weer voor iedereen open met gratis entree!
Live artiesten en estafette-dj’s
Vanaf oktober start de Praam elke
vrijdagmiddag vanaf 17.30 uur met
live artiesten! De volgende zangers
en zangeressen geven in de maand
oktober optredens: Mark Fledderman, Koen Raadt, Han Holland,
Glenn Palm en Lee An! De gebroeders Hoogervorst nemen zaterdagmiddag 19 oktober het heft in handen voor de opening van de DJ Estafette middagen dit winterseizoen.
Vanaf 16.30 uur neemt het tweetal
plaats achter de draaitafels. Lijkt jou
dit ook leuk om op een zaterdag samen met iemand of alleen achter
het discomeubel te staan? Geef je
dan op achter de bar en bekijk de
beschikbare data!

Tot en met zondag 6 oktober

Verlengde Kunstroute in
de Historische Tuin
Aalsmeer - Tot en met zondag 6
oktober kan het publiek in de kassen van de Historische Tuin van
Aalsmeer nog nagenieten van de
Kunstroute. Werk van Stef Kreymborg, Paul Vendel en Sandra Wolf,
die kunstwerken speciaal voor deze locatie gemaakt hebben, is vanaf vandaag in de Tuin nog te bezichtigen.
Stef, met een romantische inslag,
laat in de rozenkas haar ‘geurvlaggen’ zachtjes in de lucht wiegen.
Kan een kunstenaar de geur van
een roos weergeven? Stef heeft rozengeur vertaald in kleur - tere banieren van transparante organza ,
die zachtjes boven de geurende rozen wiegen. Het kunstenaarsduo
Paul Vendel en Sandra Wolf maken gebruik van de verborgen bouw

technieken uit de natuur voor de
structuur en opbouw van hun monumentale beelden. In de gitzwarte
cokes hok groeit een puur wit ‘iets’,
opgebouwd uit 5-hoeken van polystyrene (piepschuim). Dezelfde patroon van 5-hoeken is de basis voor
de 5 meter lange beest met langgerekte wervelkolom in de kas ernaast.
De materialen zijn verbrand triplex,
polyethyleen en zilver. Het publiek
kan zijn verbeelding en associaties
er vrij op los laten. “De beelden in de
Tuin zijn poëtisch tot tamelijk gruwelijk”, aldus Vendel.
De Historische Tuin is via de ophaalbrug aan Praamplein bereikbaar en
is geopend van dinsdag tot en met
zondag. Zaterdag 19 oktober is de
Tuin voor de laatste keer geopend
voor individuele bezoekers.

Nieuw en gevarieerd filmaanbod

‘Yoko’ in Crown Cinema

Ferry Maat temidden van Mike van der Laarse (links) en Kees Markman.

Soulshow met Ferry Maat
helemaal uitverkocht!
Aalsmeer - Op zaterdag 12 oktober
heeft Ferry Maat een uitverkochte
Bloemhof tegenover zich. De DJ die
al 41 jaar de soulshow presenteert
op de radio, komt naar Aalsmeer.
Door het geweldige succes van vorig jaar hebben Kees Markman en
Mike Multi besloten dit muzikale
evenement wederom te organiseren. Kees Markman: “We hebben de
lat weer hoger gelegd, we gaan de
Bloemhof weer helemaal omtoveren tot een disco-paleis. Ruim twee
dagen opbouwen met vaste mensen, die ons vorig jaar ook geholpen
hebben. Er is trouwens al aan veel
dingen gedacht. Omdat veel mensen op de fiets komen, gaan we een
grote verlichte fietsenstalling inrichten op het buiten handbalveld. Natuurlijk komen er verkeersbegeleiders, is de garderobe en de toilet

voorziening gratis.” De organisatie
is heel blij met alle vrijwilligers van
handbalvereniging FIQAS, die mee
gaan helpen. Van elke consumptie
gaat 50 eurocent naar de vereniging
en zo steunen de bezoekers al feestend ook nog deze sportclub.
Op social media leeft de soulshow
enorm. Veel mensen reageren en
zeggen het leuk te vinden om oude bekenden weer eens te zien. “Het
is ook een soort reünie, oude tijden
van Lions Disco en de Pannenbar
herleven”, aldus Kees en Mike. “Deze week waren we bij Ferry Maat om
alle dingen even door te nemen. En
hij vertelde dat hij er al heel veel zin
in had. ik maak het weinig mee dat
er zo veel werk van wordt gemaakt,
zei hij. En niet alleen Ferry heeft er
veel zin in, ook wij kunnen bijna niet
wachten tot het 12 oktober is.”

Aalsmeer - Vanaf zaterdag 28 september presenteert Crown Cinema de familiefilm ‘Yoko’: Pia vindt in
haar boomhut ineens een raar wit
wezentje. Hij heet Yoko en heeft magische krachten! Pia heeft nog geen
idee dat deze ontmoeting haar leven
helemaal op zijn kop zal zetten. De
film duurt negentig minuten en is te
zien op zaterdag en zondag 29 september om 14.30 uur en woensdag 2
oktober om 14.15 uur.
In het weekend trakteert Crown Cinema op een scala aan familiefilms
in de speciaal ingerichte kinderbios. Zaterdag en Zondag: Verschrikkelijke Ikke 2 om 11.30 uur, K3 Bengeltjes om 12.30 uur, Smurfen 2
om 13.30 uur en de Vampierzusjes
om 16.30 uur. Ook de ‘groten’ kunnen weer ontspannen in het pluche
plaats nemen met de nieuwe films
‘Hoe duur was de suiker’ op donderdag, vrijdag en zaterdag om 21.00
uur en zondag om 20.30 uur.

En verwacht vanaf zaterdag 28 september: Safe Haven. Deze romantische film gaat over de jonge, mooie
en mysterieuze Katie (Julianne Hough). Ze probeert een nieuw leven
op te bouwen in een klein Amerikaans stadje met een hechte gemeenschap. Te zien zaterdag om
20.30 uur.
En Crown Cinema trakteert op nog
meer romantiek met ‘The Silver Linings Playbook’ vanaf zondag 29
september. Pat Solatano (Cooper)
is door de jaren heen alles verloren:
zijn huis, zijn baan en zijn vrouw. Na
8 maanden in een psychiatrische instelling gezeten te hebben, trekt hij
weer in bij zijn ouders. Pat is vastberaden om zijn leven weer op de rails
te krijgen door positief te blijven. Te
zien zondag om 20.30 uur. Adres is
Van Cleeffkade 15. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl. Voor meer informatie: www.crowncinema.nl.

Vrolijke tragedie TOBO
Bovenkerk - Van donderdag 26 tot
en met zondag 29 september speelt
Toneelgroep TOBO de vrolijke tragedie ‘Kat op een heet zinken dak’ van
Tennesee Williams. De familie Pollit
heeft zich in het ouderlijk huis verzameld om de 65ste verjaardag van
Big Daddy te vieren. Er zijn echter
wat scheuren in dit huiselijk geluk.
Het blijkt lastig om de feestavond
een feest te laten zijn... Uiteinde-

lijk blijft niets meer verzwegen. Humor en tragiek gaan hand in hand in
deze kluchtige tragedie. De regie is
in handen van Veronieke Schrickx.
De voorstellingen van 26 tot en met
29 september worden gegeven in
het Noorddamcentrum te Bovenkerk en beginnen alle avonden om
20.15 uur. Ga voor meer informatie
en kaarten naar de website: www.
toneelgroeptobo.nl.

Diversen.
Donderdag 26 september:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

Vergaderingen
Donderdag 26 september:
* Startersplatform voor startende
ondernemers in The Beach, Oosteinderweg 247a van 17 tot 21u.
Zaterdag 29 september:
* Op de thee, koffie, wijn bij AB in
Oude Veiling, Marktstraat, 15-17u.
Maandag 30 september:
* Bijeenkomst wijkraad De Dorper in
De Binding, Zijdstraat 53 v/a 19.30u.
Donderdag 3 oktober:
* Beraad en Raad in gemeentehuis.
Aanvang: 20u.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Zangmicrofoon
‘Samson’ R21S

29,50

OP VOORRAAD:

Groot assortiment rieten
voor saxofoon en klarinet

DÉ VIOOLSPECIALIST

KOOPJE:

Gitaarstatief
‘Stagg’
van € 15,95

voor

€

10,95

AANBIEDING:

Keyboard
‘Medeli’ M10

€

145,-

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

Zaterdag 28 september in N201

Cabaret ‘Jong, hip, fris en Aanstaande zaterdag en zondag
andere gruwelijkheden’
Blues Rock Experience en
Rietveld live in The Shack
leen over zichzelf. Hij kijkt ook rond
in de wereld. Reken op een grappige voorstelling met pit en met veel
visuele aspecten, net als vorige succesvolle duo-voorstellingen ‘Hoe
word ik gelukkiger dan mijn buurman zonder dat het veel kost’, die hij
speelde met cabaretier Rob Urgert.
‘Jong, hip, hris en andere gruwelijkheden’ aanstaande zaterdag 28
september dus te zien in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat.
Aanvang: 21.00 uur, zaal open vanaf 20.15 uur. De entree bedraagt 11
euro. Kaarten zijn te reserveren via
www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch via 0297-342657, na 18.00
uur.

Exposities
26 t/m 28 september:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
28 en 29 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein. Zaterdag veiling om
15u. In Historisch centrum expositie
125 jaar Nieuwe Meerbode.
Tot en met 20 oktober:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open
donderdag t/m zondag 12-17u.
5 en 6 oktober:
* Open huis kunstencentrum Jovar,
Aalsmeerderweg 230. Zaterdag en
zondag van 11 tot 16u.

€

Zaterdag start seizoen in Bacchus

Aalsmeer - Op 28 september start
het KCA cabaret seizoen in cultureel
café Bacchus met Kees van Amstel.
In zijn programma ‘Jong, hip, fris en
andere gruwelijkheden’ gaat Kees
van Amstel vooral op zoek naar de
lelijke kanten van het leven en onderscheidt hij nep van echt. Want,
zeg nu zelf achter elke hip en trendy
van tegenwoordig schuilt toch een
hoop treurigheid. Kun je nog opscheppen over je nieuwe iPad als je
oma er ook één heeft.
Kees van Amstel heeft weer veel
vragen, maar zoals gewoonlijk vooral heel veel goede grappen en verhalen. En zelfs een antwoord. En,
wees gerust, hij heeft het niet al-

Muziek/Film/Cabaret
T/m 3 oktober:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
26 tot en met 29 september:
* Tobo speelt vrolijke tragedie ‘Kat
op een heet zinkend dak’ in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Donderdag t/m zondag v/a 20.15u.
Vrijdag 27 september:
* Krokodillen party met dj Henkie in
café de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 28 september:
* Houseclassics Reunion voor 21+
en ouder in N201, Zwarteweg,
21.30-03u.
* Start cabaretseizoen met Kees van
Amstel in Bacchus, Gerberastraat.
Aanvang: 21u., open 20.30u.
* Step by Step bij café de Praam,
Zijdstraat. Start 16.15u. op Praamplein. Na 23u. open feest.
* Joost den Lange Blues Rock Experience live in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer v/a 22u.
Zondag 29 september:
* Aalsmeerse Rietveldband live in
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer v/a 16u.
26 tot en met 29 september:
* Tobo speelt vrolijke tragedie ‘Kat
op een heet zinkend dak’ in Noorddamcentrum, Bovenkerk. Donderdag t/m zondag v/a 20.15u.

* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Vrijdag 27 september:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Kaartavond RKAV in kantine Beethovenlaan 120 vanaf 20.15u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijving sluit 20u.
Zaterdag 28 september:
* Red Ball Express, historische rondrit legervoertuigen. Start Crash Museum in Aalsmeerderbrug 10.30u.
Bezichtiging vanaf 14.30u.
* Laatste dorpswandeling dit seizoen met Joost Hoffscholte. Start
11u bij Boekhuis, Zijdstraat 12.
* Kledingbeurs in Dorpshuis Kudelstaart, van 12 tot 14.30u.
* Kidzzclub in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat van 13 tot 15u.
Zondag 29 september:
* Fietstocht Tour de Poel voor goed
doel. Start 8-12u. Bij Health Club,
Beethovenlaan 116.
Dinsdag 1 oktober:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 2 oktober:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u. Tevens literaire avond 19.30-21.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 3 oktober:
* OVAK fietstocht richting Uithoorn.
Verzamelen 13.30u. parkeerterrein
aan de Dreef.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Zaterdag 5 oktober:
* Rommelmarkt Kudelstaart in gebouw Flora, Wim Kandreef, 10-16u.
* Kinderkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout van 12.30 tot 14u.
* Vitaliteitsmarkt 50+ in gemeentehuis, Raadhuisplein, 11-16u.
Woensdag 9 oktober:
* Presentatie-avond OSA in gemeentehuis v/a19.30u.

Oude Meer - Het gaat feest worden
aanstaande zondag 29 september
met Rietveld in The Shack! De mix
van onder andere Irish fook, country and western, rock ’n roll, pop en
Texmex bepaald de zonnige en opzwepende sound die deze band iuit
Aalsmeer vol enthousiasme brengt.
Zang, accordeon en fiddle leggen,
aangevuld met drums, akoestische
gitaar, en basgitaar, de basis voor
een niet alledaags geluid. Neem
daarbij mandoline- en banjoklanken en stil staan is er niet meer bij.
De mannen van Rietveld weten een
kroeg al heel gauw in beweging te
krijgen met huyn aanstekelijk gespeelde muziek. Het reportoire bestaat grotendeels uit, veelal eigenzinnig verbouwde, covers uit ver uiteenlopende richtingen. Net als vorig
jaar in The Shack is Rietveld weer
voornemens de boel muzikaal flink
op stelten te zetten. Zorg dat je erbij
bent, want het gaat weer een gezellige ongeregeld zooitje worden met
Hans Millenaar, Leen Mulder, Piet
van Leeuwen, Ron Schalkwijk, Dick
Kuin en Gerrit Biesheuvel. De zaterdag ervoor, op de 28ste staat er een
dampende bluesrock band in The

Shack: Joost den Lange Blues Rock
Experience en ook deze band bestaat uit een viertal uitstekende muzikanten. Stuk voor stuk beheersen
zij hun instrumenten tot in de perfectie. Niet alleen frontman Joost de
Lange, maar ook gitarist Dennis van
de Bor laatt tijdens het optreden een
prima staaltje gitaarspel zien. Neem
vervolgens zijn broertje bassist
Robbin van de Bor met zijn vlammende funky grooves en de ervaren drummer Roland Baak, die zich
helemaal uitleeft achter de drumkits. Een stevige bluesrock band
die fraaie eigen nummers afwisselen met onder meer fantastische uitvoeringen van klassiekers. Een aanrader voor de liefhebber van het stevige werk! The Shack is op vrijdag
27 september open van 15.00 tot
21.00, zaterdag 28 september vanaf
20.30 uur en Joost den Lange Blues
Rock Experience begint om 22.00
uur. Zondagmiddag 29 september
open vanaf 15.00 uur en aanvang
Rietveldband is 16.00 uur. De entree bedraagt 5 euro. Voor alle info
en openingstijden: www.the-shack.
info. Adres is Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

Houseclassics Reunion
met Flamman & Abraxas
Aalsmeer - Precies 25 jaar geleden, in de zomer van 1988 kreeg
de Housemuziek vaste voet aan de
grond in Nederland. Speciaal om dit
te vieren zijn twee van de grondleggers van de House in Nederland uitgenodigd om op te treden in N201
tijdens de vierde editie van Houseclassics Reunion: Flamman &
Abraxas oftwel Fierce Ruling Diva!
Zaterdag 28 september zullen beide heren een knalshow gaan geven in de N201. Verwacht een combinatie van hun grootste hits, afgewisseld met hun zeer bedreven DJ
skills. Uiteraard zijn de vaste house/
huis DJ’s ook weer van de partij, zo-

dat de voetjes de hele avond van de
vloer kunnen met de beste houseclassics uit begin jaren negentig:
Robert Ammerlaan, Sol (Rick Sollman) en Meneer Marcel. Er zullen
deze avond speciale visuals te zien
zijn in de oude stijl. Tevens zal er
een optreden zijn van Dancing Designs. De Houseclassics Reunion
is zaterdag van 21.30 tot 03.00 uur
in de N201 aan de Zwarteweg. De
party is bedoeld voor iedereen vanaf 21 jaar. Doelgroep is echter de 35
tot 50 jarigen. De entree is 7,50 euro per persoon. Er zijn geen kaarten
in de voorverkoop verkrijgbaar, kom
op tijd want vol is vol!

Toekomst van de zorg in Gemeente Aalsmeer
Waar Aalsmeer voor staat: wat verandert er in 2015
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Kunstencentrum Aalsmeer
houdt open dagen

Let’s Dance Aalsmeer in Hornmeer

Nieuw: Dance in Line voor
beginners en gevorderden
Aalsmeer - Op dinsdag 1 oktober start weer een nieuw dansseizoen. Let´s Dance Aalsmeer organiseert al tien jaar dansen voor beginners tot gevorderden in alle leeftijden. Dit seizoen wordt gestart met
een groep ‘Dance in Line’.
Voelt u zich te oud voor onder andere streetdance en hiphop, maar wilt
u toch dansen op leuke en swingende top 40 muziek? Kom dan naar
‘Dance in Line’. Dit staat voor goed
bewegen, voor verbetering van uw
conditie, maar vooral gezellig dansen. Een partner is niet nodig en er
zijn geen kledingvoorschriften. Trek
een lekker zittende broek aan, een
shirt en schoenen met een gladde zool. Om 19.00 uur start de les
‘Dance in Line’ en om 20.30 uur
wordt verder gedanst met de groep
gevorderden. Een les duurt 1,5 uur

met een pauze van 15 minuten. De
lessen staan onder begeleiding van
de twee gezellige meiden, Ria van
der Duin en Saskia van Hees. In totaal zijn er dit seizoen, tot 13 mei,
26 lessen. Naast de lessen worden
per seizoen twee dansfeesten organiseert.
De prijs voor een dansseizoen is
100 euro en dit komt neer op ongeveer 3,85 euro per les. De eerste les is een proefles en hierna kan
beslist worden of er verder gedanst
gaat worden. Het bedrag kan in één
of twee keer worden overgemaakt
of betaalt worden tijdens de les.
Het dansen is in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Opgeven voor de groepen ‘Dance in Line’ (beginners of gevorderden) kan
via www.letsdanceaalsmeer.com of
mail naar sas7kia@yahoo.com.

Aalsmeer - Het Kunstencentrum
Aalsmeer houdt op zaterdag 5 en
zondag 6 oktober van 11.00 tot
16.00 uur voor het derde jaar open
dagen in de ateliers. De ateliers zijn
gehuisvest in het bedrijvencomplex
van aanhangwagenverhuurder Jovar aan de Aalsmeerderweg 230.
Naast de centrale expositie in de
bedrijfsruimte van Jovar, waar werk
te zien is van vijftien kunstenaars,
kunnen bezoekers ook in de ateliers zelf kijken. Tevens worden enkele gastkunstenaars uitgenodigd.
Johan de Jong van Jovar heeft zijn
kas in de loop der tijd zo verbouwd
dat hij, naast bedrijfsmatige ruimtes,
ook ateliers verhuurt. Hier hebben
hobbyisten en kunstenaars onderdak gevonden. In totaal zijn er twintig ateliers, waarvan vijftien kunstenaars hun deuren open zetten tijdens de open dagen. Het werk dat
getoond wordt is zeer divers. Behalve schilders, van landschapschilderijen tot abstracte schilderijen, zijn
er kunstenaars die met textiel werken, steen, klei of kunststof. Ook
is er een meubelmaker actief, die
meubelen een tweede leven geeft.
Enkele gastkunstenaars tonen werken met sieraden en pentekeningen. Dit jaar zal ook de Modelbouw
Vereniging Amstelland de deur van
haar ruimte open zetten.
Bijzonder
Bijzonder aan de Open Dagen is dat
bezoekers in de ateliers kunnen zien
wat de kunstenaars aan werk verrichten. “Dat is één van de leukste

aspecten van de open dagen”, zegt
beeldhouwster Ienke Damsté. “Er
zijn mensen die fulltime werken aan
hun kunst, maar er zijn ook mensen
die het parttime, naast een betaalde baan, doen. Maar we doen het
allemaal met passie en het is leuk
dat we dat hier met elkaar kunnen
delen en dit tijdens de open dagen
mogen delen met de bezoekers.” Johan de Jong vult aan: “Juist de mogelijkheid van het contact met de
kunstenaars en de grote verscheidenheid aan activiteiten maakte de
voorgaande open dagen tot een
succes. En ik was blij verrast over
het aantal bezoekers, het overtrof
mijn verwachting.” Ook Sanna Kaper, één van de organisatoren van
de open dagen, beaamt dat.”Veel
mensen in Aalsmeer en omgeving
wisten niet dat er naast de aanhangverhuur nog veel meer te beleven viel bij Jovar en het was erg leuk
dat zij zo nieuwsgierig waren en
kwamen kijken.” Sanna werkt met
wollen dekens waar zij onder andere yogakussens van maakt, maar
ook kussens voor de bank en agendahoezen. Haar atelier is een lust
voor het oog met de op kleur gerangschikte dekens die klaar liggen
voor (her)gebruik.
“Wij hopen ook dit jaar weer veel
mensen te mogen begroeten”, aldus
de kunstenaarsgroep. De werkstukken die op 5 en 6 oktober worden
getoond, zijn overigens ook te koop.
Meer informatie op: www.kunstencentrumaalsmeer.nl .

Veiling op Historische Tuin

Trommelen bij Heliomare
Aalsmeer - Iedereen wordt getroffen door de bezuinigingen zo ook de
gehandicaptensector. Voor extra activiteiten is al jaren geen geld meer
en daarom was Heliomare erg blij
met het aanbod van de Abn Amro
Foundation om een middag vrijwilligerswerk te komen doen. De foundation stimuleert en steunt medewerkers van de bank op verschillende manieren in hun maatschappelijke betrokkenheid. Na een lange voorbereidingstijd was het op 19
september eindelijk zover. Zo’n 20
vrijwilligers van de bank hebben samen met Djembé Agogo een workshop djembé gegeven aan de clienten van Heliomame Aaslmeer.
De cliënten hebben onder begeleiding van Corien Koning van Djembé
swingende ritmes leren trommelen.
Cliënten met diverse beperkingen
konden kiezen uit verschillende Afrikaanse instrumenten, zoals platte

Laatste OVAK
fietstocht
Aalsmeer - Donderdag 3 oktober
is de laatste fietsmiddagtocht van
de Pedaalridders van dit seizoen. De
tocht is circa 25 kilometer lang en
gaat dit keer richting Uithoorn.
Na de fietstocht is er een gezellig
samen zijn om het seizoen af te sluiten. Vertrek vanaf de parkeerplaats
aan de Dreef om 13.30 uur.

drums, shakers, koebellen en trommels met verschillende afemetingen.
Met de hulp van de vrijwilligers konden alle cliënten hier aan mee doen
ongeacht de mate van hun beperking. Er werden yels ingestudeerd
en voor een jarige medewerker werd
lang zal ze leven getrommeld en gezongen. Alle cliënten sloegen naar
hartelust mee en aan de overkant
van de Zwarteweg zal men ook zeker genoten hebben. Alle cliënten
en medewekers hebben een fantastische middag gehad waar men nog
lang over zal napraten.

Literaire avond
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 2 oktober
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie of thee in de
Oost-Inn en van 19.30 tot 21.30 uur
staat weer een literaire avond op het
programma. Het boek De Alchemist
van Paulo Coelho (1947) wordt besproken. Een goed geschreven roman, waarin de auteur in de zoektocht van de hoofdpersoon naar de
schat, de diepere waarheden van
het leven, symboliseert. Een bijzonder boekje! Iedereen is welkom. De
Oost-Inn is gehuisvest in De Mikado aan de Catharina Amalialaan 55.
Info: 0297-325636 of 0297-345413.

Fietsgroep fietst Ghanees koor in
de Karmelkerk
seizoen uit
Aalsmeer - De gecombineerde
fietsgroep van de Anbo en de Pcob
fietst op dinsdag 1 oktober alweer
het seizoen uit. Traditioneel wordt
er aan het einde van de zomer
een verkorte route gereden waarbij Aalsmeer en omgeving worden
verkend. Na afloop komen de fietsers in het Parochiehuis in de Gerberastraat bij elkaar om met een
hapje en drankje afscheid te nemen
van het mooie zomerseizoen en de
herfst in te luiden. In april wordt dan
weer een begin gemaakt met het
nieuwe seizoen 2014.

Aalsmeer - Zondag 29 september is
er een eucharistieviering in de Karmelkerk aan de Stommeerweg 13
waaraan medewerking wordt verleend door het Ghanese koor ‘Gye
Nyame Coral Singers’ uit Amsterdam.
Voorganger is pastor Loek Seeboldt.
Gye Name Choral Singers is een gospel koor dat bestaat uit 25 leden. Hun
fraaie swingende Ghanese en Engelse liederen staan garant voor een
prachtige ondersteuning van de eucharistieviering. Aanvang om 10.30
uur. De toegang is uiteraard gratis.
Iedereen is van harte welkom!

Aalsmeer - Zaterdag 28 september is er op de Historische Tuin voor
de één na laatste keer dit seizoen
een veiling voor de individuele bezoekers. Veilingmeester Dick Oussoren, die nog op de CAV geveild
heeft, zal deze middag weer proberen alle producten voor een goede
prijs te veilen. De bezoekers kunnen
op deze middag dahlia’s en andere herfstbloemen kopen op de klok.
Op deze dag is er ook verkoop van
al het fruit wat onlangs geplukt is.
Momenteel is de dahliahoek nog

steeds een plaatje om te zien en de
fruitbomen vol met fruit zijn natuurlijk ook nog steeds de moeite waard.
Aan de gratis kinderspeurtocht kan
deze zaterdag eveneens nog deelgenomen worden. Elk deelnemend
kind krijgt een verrassing. Zaterdag
19 oktober sluit de Tuin en wordt er
voor de laatste keer geveild. De Tuin
gaat zaterdag om 13.30 uur open
en de veilingklok gaat om 15.00
uur draaien. Entree via de brug op
het Praamplein. Verdere informatie:
www.historischetuinaalsmeer.nl.

Geheel vernieuwd en op nieuwe locatie!

40 Jarig bestaan Rommelmarkt
Kudelstaart - Zaterdag 5 oktober
om 10.00 uur opent burgemeester Jobke Vonk-Vedder de geheel
vernieuwde rommelmarkt van Kudelstaart. De rommelmarkt vindt
voor het eerst plaats op zaterdag.
Ook de locatie is nieuw, het gebouw
van Muziekvereniging Flora aan de
Wim Kan Dreef. De jaarlijkse Kudelstaartse rommelmarkt is een begrip in Kudelstaart en wijde omgeving. Dit jaar wordt hij voor de veertigste keer gehouden. Door samen
te werken met Muziekvereniging
Flora was een geheel nieuwe opzet
mogelijk. In het gebouw aan de Wim
Kan Dreef is ruimte voor een grote
rommelmarkt met een aparte ruimte
voor speelgoed en boeken. De grote
hoeveelheid speelgoed is een eldorado voor kinderen. Voor de kleinsten is er een visspel waar leuke
prijsjes zijn te verdienen. Kleding en
huishoudelijke artikelen krijgen veel
ruimte in de oefenruimte. Er is ook
een gezellige bar waar genoten kan
worden van koffie en een drankje.
De hoek met ‘vaste prijzen’ voor bijzondere en vrijwel nieuwe goederen
en de bloemenhoek worden ruimer
opgezet. Buiten, in een grote container keert het borden gooien terug. De rommelmarkt beschikt over
een grote hoeveelheid oude borden.
Hiermee kan gegooid worden naar
blikken. Verwacht wordt dat vooral de jeugd zich hier op zal uitleven.
Gebleven zijn de loterij en de pondjes paling van Rekelhof. De laatste
zullen op een nieuwe manier aan de
man worden gebracht. Als ‘speciaal object’ zal een rood koffertje van
Wim Kan worden verkocht met platen van de cabaretier. En omdat het
feest is, staat voor iedere bezoeker
een leuk cadeautje klaar. De rommelmarkt is van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor goede doelen
Al 40 jaar gaat de opbrengst van
de Rommelmarkt naar projecten in
de derde wereld, zoals de kraamkliniek ‘Kudelvillage’ in Zimbabwe, het
Niños kinderhotel van Jolanda van
de Berg in Cusco, Peru en het kindertehuis ‘Pilar de Esperanza’ van
Pauliene Naber.
Dit jaar is de opbrengst bestemd
voor een waterleiding project van
Chamavita in Tanzania. Het is een
vervolg op het succesvolle project dat in 2005 is ondersteund. In
het district Lushoto wordt de waterleiding verbeterd en uitgebreid.
De waterleiding maakt gebruik van
het natuurlijke verval van water in
dit bergachtige gebied. Het project
wordt gesteund door De Wilde Ganzen en er wordt steun gevraagd van
Stichting ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer (OSA).
Spullen welkom!
Momenteel is er door het gereed
komen van nieuwbouw projecten
een ware verhuisgolf aan de gang
in Kudelstaart en Aalsmeer. Gaat u
verhuizen of ruimt u de schuur of
zolder op? Denk dan aan de rommelmarkt. Die kan nog veel spullen gebruiken. Tot en met 3 oktober
kunnen goederen worden gebracht
naar de Mijnsherenweg 26 en garage Piet du Pau aan de Hoofdweg
176 in Kudelstaart.
Op 4 oktober van 8.00 uur tot 19.00
uur kunnen goederen worden gebracht naar het gebouw van Muziekvereniging Flora aan de Wim
Kan Dreef. Voor grote stukken, zoals kasten en bedden, is géén ruimte. Meer informatie op www.dekudelstaartserommelmarkt.nl of bel
0297-340635.

Kinderkledingbeurs in Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 5 oktober is er weer de jaarlijkse herfst en
winter kinderkledingbeurs in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat
14. Het betreft de in- en verkoop van
kinderkleding (vanaf maat 80 tot en
met maat S/L), speelgoed en kinderbenodigdheden. De enige voorwaarden hiervoor zijn dat de ingebrachte kleding wel voor deze tijd
van het jaar bestemd zijn en de kleding en andere spullen heel, modieus en schoon zijn. Er kan 1verkoopnummer aangevraagd worden per persoon waarop maximaal
30 kledingartikelen, 15 stuks speel-

goed en 3 paar schoenen verkocht
kan worden. De inbreng is van 9.00
tot 10.00 uur, de deur gaat om 10.15
uur dicht, waarna de deelnemers
hun ingebrachte kleding zelf kunnen ophangen. De verkoop is van
12.30 tot 14.00 uur. Het afhalen van
de niet verkochte artikelen is tussen
17.00 en 17.30 uur . De spullen die
achter blijven en alles wat om 17.30
uur nog niet is opgehaald, gaat naar
een goed doel. Voor verkoopnummers kan contact opgenomen worden met Henriëtte, tel. 0297-345007,
Nettie, tel. 0172-508930 of Joke, tel.
0297-323955.

Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum:

Zaterdag Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog -en Verzetsmuseum
‘40-’45 organiseert op zaterdag 28
september in samenwerking met
de vereniging Keep Them Rolling
de jaarlijkse historische rondrit genaamd de Red Ball Express. Dit jaar
is het thema ‘Remember B-26 Hell’s
Fury’. De authentieke legervoertuigen, zoals Jeep, Dodge, GMC, Harley en BSA motoren verzamelen
vanaf 10.30 uur bij het fort en vertrekken daar om 11.15 uur voor een
rondrit door onder andere Aalsmeer
en De Ronde Venen. Ze keren om
ongeveer 14.30 uur terug en zijn
dan te bezichtigen voor het publiek.
Het museum is gevestigd in het Fort
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460. Het is de traditie dat elk
jaar wordt stilgestaan bij een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog of een monument dat daaraan
herinnert. Dit jaar zullen de voertuigen stilstaan bij een monument
in Aalsmeer, dat in 2011 is onthuld
ter nagedachtenis aan de bemanning van de gecrashte Amerikaan-

se bommenwerper, de Hell’s Fury.
Er zal daar ook een herdenkingsceremonie plaatsvinden in aanwezigheid van de burgemeester van
Aalsmeer en de Consul Generaal
van de Verenigde Staten. De circa
55 kilometer lange rondrit zal daarna ook andere plaatsen van historische betekenis uit de Tweede Wereldoorlog passeren. Daarmee worden mensen herdacht en geëerd die
vochten en vielen voor de vrijheid.
De naam Red Ball Express is ter herinnering aan de bevoorradingsroutes die door de geallieerden waren
opgezet vanaf de invasiekusten in
Normandië naar het front. Dag en
nacht reden konvooien naar de linies om alle nodige voorraden aan
te vullen. De Red Ball Express, die
dit jaar voor de twaalfde keer wordt
verreden, trekt altijd veel belangstelling. Er zullen circa 50 voertuigen deelnemen. Voor meer informatie over museum en de Red Ball Express route: www.crash40-45.nl of
www.redballexpress.nl.

Fotocursussen bij Werkschuit
Aalsmeer - Foto’s maken is leren
kijken. In de cursus ‘Leren Fotograferen’ bij de Werkschuit laat fotografe Louise Prins beginnende fotografen zien wat het verschil is tussen een kiekje en een sprekende foto. Door anders te leren kijken naar
het onderwerp en creatief te denken,
worden betere foto’s gemaakt. Naast
uitleg van camerafuncties en de fototechnische basisbegrippen als onder andere sluitertijd, diafragma, flitsen en isowaarden zal er veel aandacht besteed worden aan compositie, standpunten, de rol van lijnen en
structuren, perspectief, maar vooral leren kijken. Een boeiende combinatie van techniek en creativiteit
Aan de hand van de functies van de
camera en de beeldende betekenis
daarvan worden opdrachten gegeven die thuis worden uitgevoerd en
waarvan de resultaten in de les worden besproken. In principe kan met
iedere willekeurige digitale camera
deelgenomen worden aan deze cursus. Belangrijk is wel dat het een camera is waarbij programmastanden
A(v), M en S (of T) ingesteld kunnen worden. De cursus voor beginners start op maandag 30 september
en bestaat uit vier lessen van 20.00
tot 21.30 uur. In deel 2 van deze cursus zal aandacht geschonken worden aan het lezen van histogrammen, scherpstellen, belichting, objectieven, portretfotografie en landschapsfotografie en alles wat in de
cursus Digitale fotografie voor beginners deel 1 niet aan de orde is gekomen. Deze cursus wordt gegeven

op vrijdag van 10.30 tot 12.00 uur en
bestaat eveneens uit vier lessen. Tevens is het mogelijk om bij de Werkschuit een workshop digitale fotografie te volgen. Deze worden gegeven op de zaterdagen 28 september,
2 november, 11 januari, 8 maart en
10 mei en is eveneens bedoeld voor
beginners. De workshop begint om
10.00 uur, duurt tot circa 18.00 uur
en de kosten voor de workshop bedragen 60 euro. Dit bedrag is inclusief koffie met wat lekkers, teksten
en een eenvoudige lunch. De workshop grootte bedraagt maximaal 8
deelnemers, zodat een ieder genoeg
persoonlijke aandacht kan krijgen.
Adobe Lightroom is software waarmee je als fotograaf grote aantallen
digitale foto’s kunt importeren, beoordelen, beheren en bewerken. In
de workshop ‘Adobe Lichtroom’ zal
het proces van fotobewerking van
import tot eindproduct aan bod komen en leren de cursisten het maximale uit hun foto te halen! Onderdelen van de cursus zijn het importeren van de beelden vanuit de camera of geheugenkaartje, het selecteren, sorteren en rubriceren van
die beelden, het bewerken van de
beelden (en dat geldt dan met name voor raw-beelden), en de uitvoer
naar Photoshop, printer, diavoorstelling op het scherm of webpagina. De workshop bestaat uit drie lessen en wordt gegeven op maandag
van 20.00 tot 21.30 uur en op vrijdag
van 10.30 tot 12.00 uur. Voor meer informatie en opgave: Margot.tepas@
printex-int.com of bel 06-12459347.
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Aanschaf bus voor veilig vervoer

Met live-muziek op 3 oktober

Filippijnse uitdaging voor
Aalsmeerse Tabitha

1e Aalsmeerse bockbiertocht bij horeca Centrum

Aalsmeer - Vijftien jaar geleden vertrok de Aalsmeerse Tabitha Dekkers
met een visie naar Cebu-City in de
Filippijnen. Een miljoenenstad met
een kleine groep welgestelden, een
grote groep middenklassers en, zoals in veel steden, een grote groep
die diep onder het minimum niveau
leven. De visie van Tabitha was om
met name voor mensen, die in de
sloppenwijken wonen, iets te betekenen. Zij kon niet vermoeden, dat
dit ‘iets’ tot iets veel groters zou uitgroeien. Haar eerste stappen in deze
verpauperde wereld waren om met
een klein team, die haar visie deelde,
relaties aan te knopen met de sloppenbewoners. Daar, in het domein
van ratten en kakkerlakken, ontmoette ze vooral kinderen. Ondervoede kinderen, waarvoor ze met de
andere teamleden een voedingsprogramma op poten zette. In de loop
van de vijftien jaren groeide het werk
uit en werden vijf kerken gesticht.
Een groot aantal kinderen (250), die
anders nooit naar de basisschool
zouden zijn geweest, krijgt nu onderwijs. Maar daar is het niet bij gebleven: absoluut kansloze jongens
en meisjes gaan nu ook naar het
voortgezet onderwijs en zelfs enigen naar de universiteit. Sommigen
zijn het goede voorbeeld gevolgd en
dienen nu in sloppenwijken in omringende landen. Tabitha is inmiddels getrouwd met Abner Cavan uit
Cebu-City en heeft twee kinderen (8
en 3 jaar). Ongeveer twee jaar geleden opende de organisatie International Justice Mission een afdeling in
Cebu. Deze organisatie stelt zich ten
doel om alle onrecht, die buiten de
wet om in een land geschiedt, in het
licht te brengen. Eén van de speerpunten in Cebu was om de seksslavernij bij de overheid op de agenda
te krijgen. Veel jonge meiden worden
in hun armoedige omstandigheden
gelokt om in een bar of restaurant te
komen werken. Het begint vaak met
‘loverboys’ die de meisjes een mobieltje aanbieden en binnen de kortste keren zitten ze in de seksindustrie. Wat echter werkelijk afschuwelijk en afstotelijk is, dat sommige ouders hieraan meewerken, want in de
sloppenwijken is er geen toekomst.
Dit gaat zover, dat zelfs tienermeisjes vanaf 13 en 14 jaar hun lichamen
beschikbaar stellen voor seks. International Justice Mission werkt ‘undercover’ en komt in die gelegenheden waar dit soort praktijken plaats
vindt. Vervolgens stelt de organisatie
deze zaken bij de plaatselijke autoriteiten aan de kaak en eist van hen,
dat er ingegrepen wordt. Zij zijn dan
wel gedwongen om het (vaak) corrupte politieapparaat opdracht te geven dit soort plaatsen binnen te vallen en de meisjes er weg te halen.

Aalsmeer - Na een heerlijke zomer
wordt het nu toch echt de tijd om
de slippers en korte broeken weer
in de kast te doen en de warme truien en regenjassen er uit te halen. En
de herfst vieren kan met een heerlijk glas bockbier! Daarom hebben
vier horecabedrijven in het centrum
van Aalsmeer besloten om dat op
een leuke en gezellige manier mogelijk te maken. En wel door middel
van de eerste Aalsmeerse Bockentocht op donderdag 3 oktober vanaf
20.00 uur. Op deze donderdag kan
men bij restaurant De Jonge Heertjes, danscafé de Praam, café Joppe en restaurant De Oude Veiling
zes verschillende Bockbieren proberen. Bij de Praam kan een Hertog
Jan Bockbier geproefd worden, café Joppe heeft Jopen Bock en Texels
Bockbier (winnaar lekkerste Bockbier 2011 en 2012) van de tap, bij De
Oude Veiling wordt IJ bock en Brand
Bockbier geschonken en de Jonge
Heertjes heeft verschillende bockbieren. Bij elk van de deelnemende
zaken kan een strippenkaart van 10
euro gekocht worden. Hiervoor ontvangt u bij alle vier de gelegenheden één glas Bockbier. Mocht u bij
De Oude Veiling of Joppe ook het
tweede merk Bockbier willen proeven dient u daarvoor 2,50 euro per
glas extra te betalen. U kunt uiteraard ook zonder strippenkaart een

Maar waar laat je die meisjes van 13
tot 18 jaar, die volkomen getraumatiseerd zijn? Tabitha en haar team
hebben dus twee jaar geleden een
huis geopend, waar deze tienermeisjes ondergebracht kunnen worden.
Uiteraard gaat dit maar niet zomaar.
Gekwalificeerde mensen moesten
worden gevonden, een huis met een
veilig hek erom moest worden gehuurd, veiligheid moest worden gewaarborgd, enz. Inmiddels zijn zo’n
tien meisjes binnen de veilige muren van dit huis. Het is lang niet altijd
gemakkelijk. De meisjes zijn doodsbang; vaak ook nog voor de mensen, die nu voor ze zorgen, want
ze weten niet wat hen nu weer boven het hoofd hangt en bovendien:
ze zijn er vaak al helemaal aan gewend en denken, dat het de ‘normale’ wereld was waar ze inzaten. Sommigen proberen zelfs te ontsnappen.
De nazorg is dus heel zwaar. Naar de
mate dat er meer tienermeisjes zijn,
wordt ook de behoefte aan een eigen vervoermiddel belangrijker. De
meisjes moeten regelmatig naar de
dokter, naar een ziekenhuis, naar de
rechtbank voor getuigenverklaringen, enz. Al het vervoer moet per taxi
of openbaar vervoer gebeuren. Dit
brengt echter weer grote risico’s met
zich mee, omdat kans op ontdekking, waar de meisjes zitten, daardoor groter wordt. Er is daarom een
dringend verzoek gekomen om hulp
om een busje te kunnen aanschaffen, waarmee de meisjes veilig vervoerd kunnen worden en ook eens
de gelegenheid kan worden geboden om ze mee te nemen naar plaatsen waar wat ontspanning kan worden genoten bijvoorbeeld voor een
wandeling in de bergen, die rondom
Cebu liggen. Tabitha zou heel graag
voor dit doel een busje willen aanschaffen. De kosten die daarmee gepaard gaan zullen circa 7.500 euro zijn. Voor dit geld kunnen ze een
busje van goede kwaliteit kopen,
waar niet binnen korte tijd allerlei
mankementen aan het licht komen.
Bij de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) is een
verzoek om subsidie ingediend. Deze stichting kan alleen helpen door
giften te verdubbelen. Er wordt dus
gezocht naar mensen, die met een
grotere of kleinere gift dit doel willen
ondersteunen en zo deel krijgen aan
de bevrijding van tienermeisjes uit
de vrouwenhandel. Het zou geweldig zijn als de Aalsmeerse gemeenschap dit voor elkaar krijgt. Een gift,
groot of klein, is welkom op Stichting
GA, Aalsmeerderbrug, bankrekening
NL29RABO 0300180195. Stichting
GA is ANBI gecertificeerd, dit betekent, dat giften belasting aftrekbaar
zijn. Wie nadere informatie wil, mag
bellen naar telefoon 0297-326353.

Nog enkele plaatsen vrij
voor Lions golfdag!
Aalsmeer - Na het succes van afgelopen jaren organiseren de beide Lionsclubs Ophelia en Aalsmeer
op vrijdag 4 oktober wederom een
golfdag. De netto opbrengst zal dit
jaar besteed worden aan de ontwikkeling en productie van een ‘audiotour’ voor de Historische Tuin. Daarnaast wordt een gift gedaan aan
de Stichting Meer Armslag. De Lions golfdag vindt ook dit jaar plaats
op de prachtige baan van de Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den
Rijn. Er zal een 18 holes Stableford
wedstrijd (Texas Scramble) worden
gespeeld met een gunshot start om
circa 13.00 uur. Om deze golfdag tot
een succes te maken en dus een zo
hoog mogelijke opbrengst te realiseren mikken de Lionsclubs onder
andere op bedrijven die deze golfdag goed kunnen gebruiken om de
contacten met hun relaties te verstevigen.
Er is ook gedacht aan de mensen
die het golfspel nog niet beheersen. Voor hen wordt een clinic georganiseerd. Onder leiding van een

golf professional zullen de beginselen van het golfspel worden bijgebracht en in de praktijk beoefend.
De faciliteiten van de Golfclub Zeegersloot met z’n mooie terras, het
sfeervolle clubhuis en het prima
restaurant bieden na afloop van de
wedstrijd en clinic volop gelegenheid om deze sportieve dag met relaties en vrienden op een plezierige
manier af te ronden. De kosten voor
deze geheel verzorgde golfdag bedragen 145 euro per persoon. Het is
ook mogelijk een flight voor 4 personen te boeken voor 550 euro. De
kosten voor de clinic bedragen 130
euro per persoon. Hierin zijn inbegrepen: koffie bij ontvangst, lunchpakket, verzorging door de baan,
aperitief, diner alsmede licht alcoholische dranken. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze gezellige golfdag. Voor informatie en aanmelding: Cees de la Haye,
06-53195612, ceesdelahaye@gmail.
com of Lia Gardenier-van Andel, 0651197123, fax 0297 362872, lia.gardenier@inter.nl.net.

Arnaud Brouwer van SPIE met Nelleke en Elise van de Doopsgezinde kerk.

DE-bonnen voor de kerk
en juryprijzen pramenrace
Aalsmeer - Tijdens de pramenrace
moeten de teams bij de opdrachtpost De IJzeren brug altijd iets van
waarde inleveren. Afgelopen jaar
waren dit Douwe Egberts bonnen.
Deze DE bonnen zijn afgelopen zaterdag overhandigt aan Nelleke en
Elise van de Doopsgezinde kerk. De
Doopsgezinde kerk houdt namelijk
16 november weer de jaarlijkse bazaar en gaat van de DE Bonnen iets
leuks kopen wat met een Raad-spel,
gewonnen kan worden. Vorige week
zijn in deze krant alleen de winnaars
van de race gemeld. Uiteraard zijn
ook dit jaar weer juryprijzen uitgereikt. De Boezemschop is gewonnen door het Team Gang is Allus. Zij
hadden een tekst aan boord: Vroeger toen de burgemeesters nog
mannen waren. Burgemeester Jobke Vonk vond dit echt lef hebben
en een prijs waardig. De Meer Geluk toegewenst trofee is overhandigd aan team KurkDroog gegaan.
Als je bij de start al een aantal penta’s moet uitproberen voordat één
het doet, en zodoende achteraan
gaat starten, heb je de pechprijs
zeker verdiend. De Joppe trofee, is
gegaan naar de Beach ladies. Deze godinnen, stonden in de regen te
dansen, zingen en deelden onder-

tussen ook nog bossen rozen uit. De
Ik heb eerbied voor jouw grijze haren trofee staat een jaar bij de Optimale achterblijvers in huis. Zij hadden een zangeres aan boord, die
door bleef zingen om het publiek
(wat er bijna niet was) te vermaken.
De Westeindergate, de omkoopprijs, is gegaan naar de Meiden van
Staal. De dames hadden een overlevingspakket voor de nieuwe burgemeester gemaakt, met eten, drinken, kaarsje, kortom: Genoeg om de
dag door te komen. De hagelnieuwe penta is uitgereikt aan Abracahadiba. Dit team zorgt er elk jaar
weer voor om iets prachtigs te maken van de praam. Zij houden door
deze creaties de pramenrace in Ere,
want over het piratenschip wordt
zelfs in Zweden gepraat. En dan het
roer om, tsja, de zwarte ruiter. Al jaren lang gaan zij hetzelfde gekleed.
En SPIE vindt dat het roer nou eens
om moet. De Weijekoppen hebben
de watertorentrofee mee naar huis
mogen nemen. Zij waren als gulden tientjes verkleed. En dat konden de juryleden zeer waarderen. Er
zijn nog twee prijzen over, de Rode
Lantaarn de Kappie Silvius prijs. Deze worden tijdens de nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

heerlijk glas Bockbier bij één van
de vier gelegenheden drinken, maar
dan zal de prijs voor een Bockbier
wat hoger liggen. Bij de deelnemende horecabedrijven wordt de Bockbiertocht opgeluisterd met live muziek. Bij De Oude Veiling wordt een
optreden gegeven door Hans Millenaar, bekend van de Hucksters en
de Rietveldband, bij Joppe laat Little Boogie Boy Hein Meijer zich horen en zien en op het podium van de
Praam komt een Bluesband uit Engeland te staan. Kom ook naar deze
leuke en gezellige avond!

Hoofdprijs St. de Bovenlanden
voor Elise Moolhuijsen
Aalsmeer - Stichting de Bovenlanden heeft de afgelopen braderie van
7 september een presentatie gegeven
van de activiteiten die de Bovenlanden ontplooid op het gebied van natuur en landschap in het Aalsmeerse
Westeinder- en Oosteinderpoel gebied. Onderdeel van deze presentatie was een prijsvraag onder de bezoekers van de stand over de namen
van de percelen in dit gebied van de
Westeinder en Aalsmeer Oost. Hier
komen vaak eeuwenoude namen
voor als ‘de Heerlijkheid’ of ‘de Omweg’. Bij de prijsvraag moesten tien

namen geraden worden, vijf op de
Westeinder en vijf in Aalsmeer Oost.
Dit is zeker niet eenvoudig. De hoofdprijs van deze prijsvraag is gewonnen
door Elise Moolhuijsen met liefst tien
juiste antwoorden. Zij ontvangt een
rondvaart voor 25 personen over de
Westeinder. Mevrouw Louwers ontvangt de tweede prijs met acht juiste antwoorden. De overige prijzen zijn
verloot onder de overige deelnemers.
De stand van de Bovenlanden op de
corso braderie is goed bezocht. Veel
mensen blijken geïnteresseerd in het
werk van de Bovenlanden.

Eerste prijswinnares Elise Moolhuijsen krijgt de hoofdprijs uit handen van
voorzitter Arie Buis van stichting De Bovenlanden.

Nationale burendag rond
The Future weer geslaagd
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
21 september was het weer de Nationale Burendag en diverse buurtbewoners in samenwerking met beheerder Marco den Haan en jongerenwerkster Tessa Westerhof kunnen weer terugzien op een zonnige
en geslaagde burendag. Om 16.00
uur kwamen de eerste buren al aan
en veel kinderen genoten volop van
het springkussen en volleybalnet.
De jeugd uit The Future had voor
de kinderen een speurtocht georganiseerd en diverse groepen kinderen onder leiding van jeugd uit
The Future gingen door hun buurt
om de vragen te beantwoorden.
Voor de winnaar lag een grote zak

snoep klaar. Rond 18.00 uur waren de meeste buurtbewoners met
hun eigen meegebrachte eten gearriveerd en kon genoten worden
van de grote en gevarieerde buffettafel. Er konden allerlei verschillende gerechten geproefd worden!
Na het eten was er een heuse line
dance optreden en iedereen deed
op zijn manier mee. De muziek werd
de gehele dag verzorgd door Ruud
Keizer. Om 20.00 uur ging de muziek uit en werd er met z’n allen opgeruimd. Al met al kan de organisatie van de Nationale Burendag 2013
uit de Graaf Willemlaan terug kijken
op een geslaagde dag. Op naar volgend jaar!

Feestelijke barbecue Gloxinia
Aalsmeer - Zaterdag was het gezellig druk in De Gloxinia. Rond de
klok van 17.00 uur schoven de eerste bewoners van dit huis voor dementerende ouderen aan tafel voor
een overheerlijke barbecue! Niet alleen de 14 bewoners, maar ook familie, vrijwilligers en niet te vergeten de verzorging! Zij hadden deze barbecue perfect verzorgd voor

de bewoners, die genoten van al
het lekkers en van de gezelligheid
van met elkaar eten. Bovenal genoten zij van het optreden van Dirk
Box die de bewoners wist te raken
met zijn mooie zang. Er werd meegezongen en zelfs gedanst! Een dag
met een gouden randje en dank
aan allen die dit mogelijk gemaakt
hebben.

ingezonden
Waarom nou weer bord weg?!
Aalsmeer - Wat lopen er toch een
aantal lekkere heerschappen in
Aalsmeer rond. Heeft de kinderboerderij eindelijk een mooi toegangsbord, is deze al weer beschadigd. “Hartelijk dank hiervoor.
Wat heeft het toch voor zin om zoiets te beschadigen? Alles van de

boerderij is tot stand gekomen met
de grote inzet van onze vrijwilligers
en sponsors. Waarom dan toch zo’n
bordje meenemen? Handelswaarde
heeft het niet, wel weer veel ergernis. Bedankt hoor”, besluit het bestuur van kinderboerderij Boerenvreugd.

OVAK bij de
zeilschool
Aalsmeer - Op donderdag 19 september hebben leden van de OVAK
een bezoek gebracht aan de Zeilschool aan de Kudelstaartseweg.
Zij werden ontvangen met koffie
en kregen uitleg over de bezigheden van de school. De Zeilschool is
een professionele organisatie die
aan jongere en oudere cursisten
les geeft hoe met een zeilboot om

te gaan. Men beschikt over tientallen boten om dit uit te voeren. Ook
weet men op de kleine en grote
Poel bijna altijd wel plekjes te vinden met minder wind om te lessen.
Boven windkracht 7 vaart men niet
uit. Ook de zeilmakerij werd bekeken en gehoord dat de bekende
zeilmaker Jan Jongkind hier nog
altijd zeilen maakt.
Al met al een geslaagde middag die werd afgesloten met een
drankje aangeboden door de zeilschool.
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Nieuwe expositie Sous-Terre
Aalsmeer - In galerie Sous-Terre
is afgelopen zondag 22 september
de traditionele najaarexpositie geopend. Er zijn schilderijen van Paula
Evers, Lito Demuro en Henk Klinkhamer. Tevens sculpturen van Ben
Schuurman, (wand)objecten van
Wim Jonker en glaswerken van de
Hongaarse kunstenaar Peter Botos.
De najaarsexpositie bij galerie SousTerre aan de Kudelstaartseweg (tegenover de watertoren) loopt tot en
met 17 november. De galerie is iedere zaterdag en zondag open van
13.00 tot 17.00 uur. Of op afspraak
via 0297-364400 of info@galeriesous-terre.nl.

Wereld van radio
en theater

Muziek, cabaret, klassiek dit
seizoen in Crown Theater

Veel bezoekers tijdens open
weekend Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekeinde
stonden de studiodeuren van Radio Aalsmeer wijd open voor het publiek. Zaterdag was er een live interview met Barbara Ploeger, Operational Manager van TV Studio’s
Aalsmeer. Zij vertelde hoe Radio
Aalsmeer op de huidige locatie terecht is gekomen. Verder waren de
uitzendingen middels een grote geluidsbox te horen in de hal van het
studiocomplex en bekeek menig
bezoeker aan het televisieprogramma Junior Songfestival met opperste verbazing de mooie studio. Sommige fans deden zelfs een oproep
om te gaan stemmen op hun favoriete kandidaat. Tenslotte waren de
meeste fracties van de Aalsmeerse
politieke partijen aanwezig om met
elkaar in debat te gaan over diverse zaken, met alvast een schuin oog
gericht naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op zondag
stonden de praalwagens van het
Aalsmeerse bloemencorso tentoongesteld op de parkeerterrein van de
Crown Business Studio’s en konden
de bezoekers een kijkje nemen in de
radiostudio. Tussen de met bloemen
versierde wagens liep een reporter rond van de lokale omroep om
rechtstreeks het publiek te vragen
naar hun mening, maar was het ook
mogelijk een plaatje aan te vragen
en zelf aan te kondigen. ’s Middags
waren Bonnie St. Clair, José Houbee

(van Luv) en Radio Aalsmeers eigen
zingende DJ Dennis Wijnhout live te
zien en te horen op het aanwezige
podium. Natuurlijk werd dit rechtstreeks uitgezonden via Aalsmeers
eigen lokale omroep. Ook aan de
Kunstroute is uitgebreid aandacht
besteed: er reed een verslaggeefster
langs vele kunstenaars om hen aan
het woord te laten en meer te vertellen over hun eigen kunst.
Wil Jore in ‘Door de Mangel’
Het programma ‘Door de Mangel’ op
Radio Aalsmeer ontvangt aanstaande maandag in de vierde uitzending
opnieuw een Aalsmeerse gast. In
dit programma wordt wekelijks een
(on)bekende Aalsmeerder aan de
luisteraars voorgesteld en laat kennismaken met zijn of haar muzieksmaak. In de aflevering van maandag 30 september is oud-onderwijzeres Wil Jore te gast in het liveprogramma. De voormalig basisschooljuffrouw zal op luchtige wijze bevraagd worden, onder andere
over haar inzet voor de Poolse inwoners van Aalsmeer. ‘Door de Mangel’
wordt uitgezonden tussen 19.00 en
20.00 uur
Radio Aalsmeer zendt op 105.9 FM
en de kabel op 99.0 FM. Ook kan
geluisterd worden via de livestream
op internet: www.radioaalsmeer.nl.
Het bezoekadres is Van Cleeffkade 15.

Droom Kees Noordhoek werkelijkheid

Deelname bloemencorso
goud voor Boerenvreugd
Aalsmeer - Een keer meedoen met
het Aalsmeerse Bloemencorso met
een wagen van Boerenvreugd. Daarmee zouden voor Kees Noordhoek,
vrijwilliger van de kinderboerderij èn oud praalwagenbouwer, twee
liefhebberijen worden verenigd. Het
idee werd opgepikt door het bestuur van de kinderboerderij en bestuurslid Bob Zwartendijk maakte
een plan voor de deelname. Sponsors werden gezocht en gevonden,
vrijwillige bloembinders en andere helpers gerekruteerd, Ons Tweede Thuis (OTT) kreeg ook een rol
in de deelname en Bep Korsse zou
het arrangement doen. Afgelopen
weekend werd de droom van Kees
Noordhoek werkelijkheid. Op de dag
dat hij 65 jaar werd, liep hij met zijn
dochter en kleinkinderen in de fleurige stoet door het dorp, trots als een
pauw. Maar Kees was niet de enige die genoot. Tientallen vrijwilligers
hebben meegeholpen aan de voorbereiding, de bouw, het corso zelf
op zaterdag en de tentoonstelling op
zondag. De jeugdvrijwilligers hebben daar een belangrijk aandeel in

gehad. De tuingroep van Ons Tweede Thuis was vrijdag tijdens het steken èn zaterdag tijdens het corso
van de partij. De samenwerking met
OTT is de sleutel van het succes van
de kinderboerderij in het Hornmeerpark. Op vrijdag hielp ook burgermeester mevrouw Vonk enthousiast
mee met steken. En Kees Tromp van
de Ezelkeet liep mee met 5 ezels. Ze
waren een leuke trekpleister. Naast
het vieren van het 20-jarig bestaan
van de kinderboerderij, stond de
deelname in het teken van een actie
om het bezoek in de winter te stimuleren. Onder de naam ‘Bakkie Doen’
kregen toeschouwers van het corso en bezoekers aan de tentoonstelling voordeelcoupons voor een kopje warme drank in de maanden november tot en met februari. Deze
coupons zijn nog tot 1 november in
het winkeltje te krijgen. De vele enthousiaste en positieve reacties uit
het publiek hebben de vrijwilligers
veel goed gedaan. Een volledig fotoverslag is te bekijken via www.boerenvreugd.nl of www.facebook.com/
boerenvreugd.

Aalsmeer - Het Vuur en Licht op
het Water en het Bloemencorso afgeopen zondag werden dit jaar
voor het eerst opgeluisterd met een
soort mini uitmarkt. Crown Theater
Aalsmeer presenteerde een greep
uit haar gevarieerde programmaaanbod dit seizoen. Het laatste optreden tijdens dit muzikale spektakel was uit het muzikale theaterstuk ‘The Big O’ Otis Redding, dat
op zaterdag 26 oktober in première gaat in Aalsmeers eigen theater
aan de Van Cleeffkade. Otis Redding (1941-1967) is een van de invloedrijke Amerikaanse soulzanger die bekend staat om zijn gepassioneerde manier van zingen. Zijn
grootste hit is Sittin’ on the dock
of the bay. Er is nu een vernieuwde
versie van de theaterhit ‘Dock of the
Bay’. In de wervelende show ‘Dock
of the Bay (sweet soul music)’ wordt
een muzikale ode gebracht aan The
King of Soul ‘The Big O’ Otis Redding. De muzikale avond met hits
van deze grote zanger, vertolkt door
topartiesten, begint om 20.00 uur en
kaartjes zijn nu tegen gereduceerde
sprintprijzen te koop! Op het podium deze avond ook cabaretier Eric
Koller. De onder andere ’bingo man’
is een uniek verschijnsel in theaterland met een werkwijze die verrassend en origineel te noemen is. Zijn
programma ‘Fire in the hole’ gaat
van angst tot hoop, van verdriet tot
vechtlust maar dankzij Koller vooral van glimlach tot hilariteit en kan
op 23 november vanaf 20.00 uur bijgewoond worden in Crown Theater Aalsmeer. Ook voor deze voorstelling zijn nu kaarten voor sprintprijzen te koop. En de spots gingen
aan voor Opera Familia. Het drietal beleefde haar grote doorbraak

in 2011 via het televisieprogramma
Holland’s Got Talent. Sopraan Belinda, mezzo sopraan Carla en bariton
Paul ontroerden het Nederlandse
publiek keer op keer met hun prachtige stemmen en schitterende uitstraling. Inmiddels heeft Opera Familia een definitieve plaats veroverd
in de Nederlandse showbizzwereld. Een prachtige show met kaskrakers uit de wereld van de klassieke en lichte muziek en schitterende songs en gedichten van eigen
hand. Te zien op zondag 29 december vanaf 15.00 uur in Crown Theater Aalsmeer. Kaarten nu te reserveren via sprintprijzen. De mini uitmarkt werd geopend door de Kinderband. Deze band bestaat uit vier
enthousiaste muzikanten, allen ook
vader, die op een leuke manier kinderen van muziek wil laten genieten.
Zij spelen popmuziek voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. Een optreden van de Kinderband is voor de
kinderen vaak een eerste kennismaking met (live) popmuziek en alles
wat ermee samenhangt. Zo wordt er
gezongen, gedanst en kunnen kinderen ervaren hoe het is om mee te
doen met de band. Bewegen staat
veelal centraal. Naast nummers
van de cd Alle Dagen Feest (2010)
zullen er tijdens de voorstelling op
zondag 12 januari in Crown Theater Aalsmeer ook een aantal nieuwe nummers van de nieuwe cd Hiep
Hoera (2013) gespeeld worden. Het
kinderconcert begint om 15.00 uur
en ook hiervoor geldt: Nu kaarten
reserveren, kan voor sprintprijzen.
Kijk voor meer informatie, het bestellen van kaarten en het complete programma op www.crowntheateraalsmeer.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Wow, wat een leuke
nieuwe wereld. De wereld van Radio maken. Ik was van de week uitgenodigd door Laurens van Kessel,
de presentator van het nieuwe programma ‘De Top 10 van..’ op Radio
Aalsmeer. Met een beetje gezonde
spanning in mijn lijf toog ik naar de
studio. Zowel de host, als de man
achter de knoppen (Rinus van Itterzon) stelde mij meteen op m’n gemak, maar toen moest de koptelefoon nog op. Oeps, hoe klinkt mijn
stem ook alweer? Vroeger als ik
met een vriendinnetje een bandje opnam (jaja, een BassF tape erin en vervolgens de ‘play’ én oranje ‘record’ knop tegelijk ingedrukt
houden), dan vond ik altijd al dat
ik zo’n gekke stem had. Het schijnt
dat iedereen dat van zichzelf vindt.
Maar goed, het zal wel. ‘Wat moet
ik dan allemaal zeggen? Wie zit er
nu op mijn geklets te wachten?’
‘Dat komt wel goed joh’ aldus Laurens, ‘wij slepen je er wel doorheen.’
En dat lukte best aardig. Ik kwam
steeds losser en het was geweldig.
Wat een superleuke ervaring zeg.
Sterker nog; dit smaakt naar meer!
Dus naast mijn administratiewerkzaamheden, mijn correspondentiewerk, teksten en gedichten schrijven, toegewijde moeder zijn, gezellige vriendin en hopelijk ook nog
een uitdagende echtgenote, wil ik
nu bij de radio.. Haha, manlief ziet
mij aankomen. ‘En het huishouden
dan?’ Nee, te veel hooi op mijn vork
kan natuurlijk niet. Ik wil altijd zoveel, vind gewoon alles leuk. Zucht.
Keuzes maken.. Ik ben namelijk ook
nog eens vrijwilligster bij het knusse
Crown Theater in Aalsmeer. Daar zit
ik met meer enthousiastelingen in
het Marketing Team te werken aan
alle voorbereidingen voor de voor-

stellingen die komen gaan. En dat is
ook best een klus. Daar komt echt
meer bij kijken dan je denkt. Gelukkig kan het theater dit seizoen
weer door met prachtige optredens
van diverse artiesten, bands, musicals en toneelstukken. Het is zo bijzonder dat er een theater is in ons
dorp, maar het zou niet lukken met
al die vrijwilligers die er druk mee
bezig zijn (uiteraard ook niet met
alle sponsorgelden, maar dat terzijde). Maar liefst zeventig vrijwilligers roepen en vinden allemaal dat
iedereen nu maar eens naar binnen
moet. Al is het alleen maar om te
zien wat voor werk er omheen gebeurt. Kijk dan meteen even om een
hoekje naar de nieuwe radiostudio
die tevens in het pand zit. Én vergeet de vernieuwde Horeca gelegenheid niet. Er is een sportbar, een
nieuw restaurant en binnenkort een
game zone. Voor ieder wat wils dus.
De drempels van dat pand moeten
echt omlaag, vind ik. Je kunt zo door
de draaideur naar binnen.
Bij binnenkomst waan je je al in een
compleet andere wereld. De wereld
van radio, TV en Theater. Doen hoor.
Het is de moeite waard. Oh, en wil
je mijn gekke stem (terug)luisteren
en weten wat voor afwisselende top
tien ik had? Dat kan op http://radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist/ klik
op 23 september van 20.00 tot 21.00
uur. Veel luisterplezier!

Zwaaien naar Bloementour!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 21
september was niet alleen de dag
van het Bloemencorso en de Kunstroute, maar ook de dag waar zo’n
honderd gehandicapten al weken
naar uitkijken. Ze mochten weer
instappen in grote vrachtwagens
en voertuigen van de politie en de

brandweer. De stoet ging onder
andere luid toeterend over de Kudelstaartseweg en trok veel bekijks.
En natuurlijk waren alle kijkers bereid om te zwaaien naar alle vrolijke
gezichten in de trucks.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Hardlopen op de N201
Aalsmeer - Op zaterdag 14 december wordt een hardloopevenement
georganiseerd op de nieuwe N201.
Een unieke gelegenheid voor hardlopers om op een bijzondere wijze
kennis te maken met deze nieuwe
provinciale weg waarvan, aansluitend, de nieuwe verbindingen naar
de A4 in zijn geheel opengaan voor
het verkeer.
Voordat weggebruikers gebruik
kunnen maken van dit nieuwe tracé van de N201 zal éénmalig de
N201 Run plaatsvinden. Tijdens de
run vinden verschillende activiteiten
plaats.. Hardlopers kunnen zich inschrijven op www.n201run.nl. Er zijn
vier verschillende runs. Om 12.00
uur is de start voor de 10 kilometer, om 12.00 uur mogen de deelnemers aan de 15 kilometer gaan rennen, om 18.00 uur begint de 5 kilometer lange night run en om 20.30
uur start de 10 kilometer lange night

run. De runs in de middag hebben
een wedstrijdkarakter met een (inter)nationaal atletenveld aan de
start en er is prijzengeld beschikbaar voor de winnaars. De runs in
de avond zijn bedoeld voor de Funlopers.
Het parcours
Het parcours leidt alle deelnemers
twee keer door de Waterwolftunnel en langs de Aalsmeerbaan van
Schiphol. De 15 kilometer-lopers,
lopen ook nog langs de Kaagbaan
en kunnen al lopend de vliegtuigen bijna aanraken. Zij keren nabij de kruising van de N201 met de
A4, terug naar de finish. De starten finishlocatie is op het terrein van
Green Park Aalsmeer. Hier verrijzen alle benodigde faciliteiten voor
de deelnemers, inclusief een grote
finishtent. De Gemeente Aalsmeer
heeft haar medewerking toegezegd.

Zonnebloem Aalsmeer op stap

Rondvaart door grachten
Aalsmeer - De Zonnebloem afdeling Aalsmeer vertrok vorige
week met de bus naar Amsterdam met 45 gasten. Aangekomen in
de hoofdstad werd in de boot gestapt voor een rondvaart door de
grachten. De zon scheen, het dak kon open en de gids vertelde een
informatief verhaal. Genoten is door de gasten en de vrijwilligers van
deze fijne en gezellige dag.

Veel belangstelling voor
bijeenkomst Dementie
Aalsmeer - Vrijdagochtend 20
september was GGZ geriater Bart
Blaauw gastspreker tijdens de bijeenkomst over dementie van het
ontmoetingscentrum in samenwerking met het mantelzorg steunpunt.
Wethouder Ad Verburg was ook
aanwezig. Veel mantelzorgers kwamen langs, vooral partners en kinderen, maar ook een aantal professionals, waaronder casemanager Tineke de Wit en ouderenadviseur
Yvon de Ruiter. Bij mensen met dementie treden tal van veranderingen
op, zowel in het gedrag, het denkvermogen als in de hersenen. Het is
belangrijk om ieder persoon als individu te blijven zien en om als individu te behandelen, want de prikkels die men binnen krijgt wordt op
ieder zijn eigen manier opgenomen
en verwerkt. De één zal een prik-

kel ervaren als motiverend, maar
voor de ander kan het weer net een
prikkel te veel zijn. Als het gaat om
communicatie kan dit nog wel eens
frustraties oproepen bij zowel de
mantelzorger als de patiënt. Daarom is het van belang om niet in te
gaan op de inhoud van wat de patiënt zegt, maar op het gevoel erachter. Het is trouwens van belang
om op je bloeddruk te letten, zeker
wanneer je tussen de veertig en vijftig bent. Vrijdag 22 november is er
weer een informatieve bijeenkomst,
dan wordt gesproken over bewegen
en dementie. Rond de tafel worden
allerlei dilemma’s besproken waar
mensen zelf mee te maken hebben
en waarover ze advies zouden willen. Aanmelden kan telefonisch via
06 22468574 of via email emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.
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Wollen jasjes krijgen een vrouwelijke touch

Dikke jas, comfortabele broek en warm vest

Winterkleuren
met accenten

Op avOntuur in
een stOere Outfit

We reizen dit najaar naar een nieuwe dimensie. Naar een plek van
stilte, waar de vrouw zich vrij voelt om te genieten van de schoonheid
van een landschap. Dat gevoel vinden we terug in de vrijetijdsmode.

Op avontuur. Dat is het thema dat de wintercollecties voor kinderen
inspireert. Dikke jas, comfortabele broek en hooded vest. De nieuwe
wintercollectie is een feest voor avonturiers.

De moderne, casual utility looks met een vrouwelijke touch komen tot leven met dikgebreide stoffen, wol, leer en tweed. Gebreide stukken met een
handgeweven uitstraling worden op verfrissend moderne wijze gecombineerd met wollen jasjes, leren bikerjacks, jeans en shorts van tweed. Traditionele winterkleuren variërend van zwart en crèmewit tot marineblauw, kaki,
bruin en paarszwart bieden een spannend contrast met levendige tinten zoals het geel van de zonsondergang, roodbruin en curryrood. Hiermee worden opvallende accenten aangebracht in de moderne casual look. Of je je
nu kleedt voor een avontuur in de buitenlucht of de feestelijkheden aan het
eind van het jaar, de nieuwe collectie omvat alle klassiekers die de moderne nomade nodig heeft.

Of je nu te voet of per boot op avontuur gaat, met de nieuwe collecties is het
allemaal mogelijk. Kies je voor comfortabel maar stylish verantwoord, dan
heb je het als stoere meid onder je dikke warme jas niet koud in items van
canvas, fake leather en jeans. De lange gebreide vesten, jurken en sportieve rokjes worden mooi afgestyled met een gebreide sjaal en toffe tas. De afgewassen materialen, zorgen ervoor dat je relaxed en comfortabel kunt genieten na een dag op avontuur te zijn geweest. Ook de boys zoeken deze
winter het avontuur in de kou op. Het liefst staan ze voorop de boot te turen
over zee. Dit is het makkelijkst in een stoere broek, met daarop een warm
gevoerd vest met capuchon, dikke jas en een sjaal om de nek. En na een
dag in de kou trekken deze stoere mannen hun comfortabele joggingbroek
aan. De sportieve en comfortabele items zijn voorzien van stoere applicaties, badges en gave prints.
De nieuwe wintercollectie is een feest voor avonturiers.
Foto’s: Another World

Traditionele winterkleuren doen het dit najaar goed.
Foto: Esprit

Voor iedere gelegenheid de perfecte schoen

BetOverd dOOr
het stadsleven

De nieuwe schoenmode voor dames is geïnspireerd door het
stadsleven. Slenterend door bijvoorbeeld New York moet de
vrouw er altijd ‘stunning’ uit zien. Op zoek naar avontuur en nieuwe ervaringen.
Dat thema weerspiegelt in de nieuwste mode. De verscheidenheid die
de stad te bieden heeft, is in de collecties terug te vinden. De vrouw
draagt bij elke gelegenheid dé perfecte schoen. Hoewel de stijlen uiteenlopen, benadrukken de schoenen de supervrouwelijke ‘glitz’. Of het
nu gaat om glinsterende hakken, stoere booties, sneakerwedges of laarzen met metallic details. Opvallende details sieren verschillende stijlen.
Met metalen details die de vrouw een verrassende rockchick stijl bezorgen. Een metalen hak benadrukt het klassieke silhouet van een frisse,
moderne touch. Maar het kan ook anders. Zelfs tijdens een casual zondagse brunch kun je rocken. Bijvoorbeeld met een sneakerwedge. Glanzend leer biedt elegantie, met behoud van de streetstyle. Met sportieve gespen, studs en opvallende ritsen ben je een rebel. Perfect voor de
vrouw die een beetje sensatie niet schuwt.

De verscheidenheid
van de stad weerspiegelt in
de schoenmode.
Foto’s: Miss Madden

Veelzijdigheid in materialen

een vleugje
excentriciteit
Veelzijdigheid in materialen kenmerkt de nieuwe
herfst- en wintermode voor vrouwen. Visuele impulsen krijgen een extra boost door innovatieve stoffen,
stofcombinaties en technische effecten.
Een vleugje excentriciteit en een speelse mix van verschillende elementen benadrukken de individualiteit van de
winterlook. Decoraties creëren een krachtige vrouwelijke
look, terwijl militaire en biker-elementen een coole touch
geven. De nodige flair bereik je met gezellige elementen en
etnische inspiraties. Prints staan hierbij nog steeds centraal
in de vorm van grafische motieven, sierdesigns, dieren of
digitale bloemenprints. In tegenstelling tot de diversiteit in
materialen, zijn de silhouetten deze winter veel meer cleancut en ingetogen. Rits-jassen en biker-styles zien we in allerlei materialen met casual en relaxed stoffen. Wil je echt
vrouwelijk voor de dag komen, dan ga je voor een peplum
jas. Broeken voegen specifieke accenten toe met nieuwe
materialen en het nauwsluitende silhouet blijft trendy. Het
winterkleurenpalet wordt deels bepaald door zwarte en
donkere kleuren, zoals dark navy, diep robijnrood en donkerrood. Heldere intense schakeringen verlevendigen het
beeld. Naast herfstbruin krijgen pastels een winterse interpretatie om een zacht, natuurlijk gevoel te benadrukken.
Speciale stofcombinaties creëren een vrouwelijke look.
Foto: Betty Barclay

Met een shawl, doek of muts maak je
jouw outfit af

Wild, Ongerept
en rOmantisch
De collecties handschoenen, tassen, doeken en
shawls voor deze winter zijn geïnspireerd op IJsland. We ontdekken nieuwe materialen en expressieve kleuren en vormen.

Dorpsstraat 40
Leimuiden
Tel. 0172-508164

‘s Maandags gesloten

Met een shawl, doek of muts maak je jouw outfit af en
kun je je onderscheiden. Dat geldt voor hem en haar.
De nieuwe collecties zijn net zo mooi en contrastrijk als
het eiland waarop de oerkracht van de aarde voelbaar
is: ongerept wild en tegelijk romantisch. De landschappen van IJsland zijn ruw en krachtig, hebben een sterk
karakter en vormen een fascinerende, sprookjesachtige omgeving, waarin de strijd der elementen duidelijk
te zien is. Wat betreft de kleuren draait alles om intense petroleum- en bessenkleuren. Deze worden verrijkt

door krachtige aardtinten, heldere natuurtinten en lichte, luchtige pastelkleuren. Luxueuze, soepele materialen en zacht suède in warme paarstinten, donkere oranjetinten en de aardkleuren Yak en Moss weerspiegelen
veelzijdigheid en laten handschoenen, tassen, doeken,
shawls en kleine leren accessoires optimaal tot hun
recht komen. Opvallend is dat natuurtinten en aardkleuren de boventoon voeren. Hier straalt een klassieke, tijdloze schoonheid uit. Zachte bruintinten zorgen in combinatie met heldere kleuren voor contrast. Tenslotte is
het fraai om grof breiwerk op speelse wijze te combineren met leer in een antieke afwerking.

We ontdekken nieuwe materialen en expressieve kleuren.
Foto’s: Roeckl

22 Nieuwe Meerbode

• 26 september 2013

BeautyHEALTH

WellnessMODE
SPORT

TRENDY

NAJAAR 2013

Een vleugje luxe misstaat niet

Speciale wassingen zorgen voor karakter

EEN ULTIEME
WINTERROMANCE

DENIM MOET
KLEUR HEBBEN

Van weelderig kant tot warme oversized poncho’s. De ultieme winterromance creëer je het komend seizoen helemaal zelf. En natuurlijk hoort daar een vleugje luxe bij.

Denims moeten komende winter stoer en krachtig ogen. Opvallend
aan de eigentijdse collecties zijn de terugkomende unieke ‘handmade’ vintage wassingen en de optimale aandacht voor details.

De winter staat te popelen om ons liefdevol te omarmen. En dat betekent
een nieuwe uitdaging om verrassende outfits samen te stellen. De nieuwe
collecties bieden volop mogelijkheden. Blouses van glanzende materialen
combineer je bijvoorbeeld stijlvol met leren broeken. Het zorgt voor een sublieme synergie tussen elegant en stoer met een vleugje rock & roll. Warme
kleuren zoals ‘shades of red’, stone grey, petrol en shimmering metallic, bieden een lichtje in de duisternis. Eén van de trends dit seizoen is knitwear.
Hiermee creëer je in samenspel met symmetrische lijnen en pied-de-poule
dessins, de ideale casual chic look voor overdag en een weldadig luxe look
voor in de avond. De nieuwe collectie van dit merk bestaat uit een reeks
ontwerpen, die zowel binnen, als buiten een ultra-feminiene uitstraling garanderen. Denk daarbij aan stijlvolle lammy bodywarmers en gewatteerde
vesten, die highlights binnen de collectie vormen.

De tijd dat denims standaard blauw kleurden, ligt ver achter ons. Tegenwoordig kies je voor een uitgesproken outfit. Dankzij speciale wassingen
creëer je een rijke uitstraling, waarin het eigen karakter sterk naar voren
komt. Gekleurde denims zijn dit seizoen niet weg te denken! De unieke wassingen zorgen voor verrassende en kleurrijke accenten. Ze zijn hot en bovenal zeer mannelijk. Hooker groen, bordeaux rood, een stijlvolle cognac
kleur of toch de klassieke donker blauwe denim, met alle kleuren kun je dit
seizoen voor de dag komen. Chinos, mogen dit seizoen absoluut niet ontbreken in de kledingkast. In combinatie met een grijsbruin geblokte blouse of een legergroen sweatshirt, zorgen deze voor een perfecte look in de
donkere, regenachtige maar oh zo warme en gezellige herfst- en wintermaanden. Wil je altijd divers en uniek zijn, dan kies je voor een vleugje excentriciteit.

De winter staat klaar om ons liefdevol te omarmen.
FOTO: Peter Hahn

Unieke wassingen zorgen voor kleurrijke accenten.
Foto’s: Reign

Lak krijgt meer aandacht dit seizoen

MET EEN TAS MAAK JE
EEN MODESTATEMENT
Met een tas maak je een modestatement. Komend seizoen ligt de
nadruk op metallics, high shine en color stitching.
Opvallend is dat het thema ‘donker en mysterieus’ het komend seizoen
goed doet, maar mooi gecombineerd kan worden met het thema glamorous, dankzij het gebruik van glanzende materialen en studs. We zien het
bij een merk als Bulaggi waar we veel metallic en lak zien terugkomen.
Metallic is een echte eyecatcher en in veel modellen terug te vinden:
subtiel als piping of als hoofdbestanddeel van een shopper. Uniek is het
model met een metallic zijde en een uni zijde. Afhankelijk van je ‘mood’
bepaal jij hoe je de tas draagt. Lak krijgt ook meer aandacht dit seizoen, van top tot teen of subtiel als detail. Heel trendy is het combineren
van diverse lakkleuren met elkaar. Is in het lak een subtiele glitter verwerkt, dan kom je helemaal stoer voor de dag. Voor de feestdagen of een
avondje uit zijn de doorgestikte frametasjes met ketting populair. Een
elegant en vrouwelijk tasje die elke vrouw wil en moet hebben. Belangrijk te weten: prints maken deze winter een sterke comeback. We kijken
niet meer op van tassen in groene, aubergine of zilveren croco prints.
Het thema ‘donker en mysterieus’ doet het goed.
Foto’s: Bulaggi

Mooie pasvormen en stretchmaterialen

DE BROEK ZIT
ALS GEGOTEN

Een energieke stijl voor de man

INSPIREREND
EN OPWINDEND

Deze winter zetten vrouwen de toon met een
broek, die is verrijkt met trendy details en vervaardigd uit super soft high-stretch twill of denim. Dit
materiaal maakt dat de broek als gegoten zit.
Met een mooie broek laat je de beste kanten van de
vrouw tot uiting komen. Zowel innerlijk als uiterlijk.
Mooie pasvormen en stretchmaterialen zorgen ervoor
dat de broek optimaal draagbaar is. Daarbij moet een
broek toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit
zijn. Deze winter kiezen vrouwen voor trendy en ‘comfy’ en dat hebben de broekenlabels goed begrepen. Het
spreekt op deze manier een brede vrouwelijke doelgroep aan met broeken voor elke gelegenheid, in opvallende prints of stoere wassing. Met een broek verander je in ‘the-girl-next-door’ of in een heuse moviestar.
Er is veel mogelijk met prints en kleur. Wil je jouw excentrieke kant ontdekken, ga dan voor een futuristische
uitstraling met metallic coated bleach effect of een metallic silver look.
Een broek laat de beste kanten
van de vrouw tot uiting komen.
Foto: American Honey

Reizen naar verre landen en een opwindend
leven leiden. De mannen van deze tijd genieten van iedere dag en bekijken de wereld met nieuwe ogen.

Met een bril bepaal je jouw stijl.
Foto’s: DSQUARED2 Eyewear

Brillen gewaagd en
kleurrijk

CHARMANTE
VERSCHIJNING
Hoe snel kan het gaan.
Stapten we amper tien jaar
geleden nog massaal over
op contactlenzen, tegenwoordig willen we allemaal
een bril. Zelfs als we er geen
nodig hebben.
De bril is namelijk in een sneltreinvaart het modeitem bij uitstek geworden. Met een bril
bepaal je jouw stijl en dat betekent meteen dat een bril niet
meer saai is. De nieuwe collecties zijn dynamisch, gewaagd,
kleurrijk en maken van jou een
charmante verschijning. De komende winter wordt de trend
van voorgaande jaren doorgetrokken. Er is een mooie balans
ontstaan tussen eigentijds design en stijlvolle invloeden. De
nieuwe modellen tonen het onderscheidende karakter van
de bril in de mode. Natuurlijk
is er ook wat nieuws te melden. De retrojaren zestig domineren de mode. Geïnspireerd
op de vrouwelijke zonnebril uit
het verleden is de welbekende
sensuele ‘cat-eye’ vorm weer
helemaal hip.

Dat betekent dat ze open staan voor nieuwe
trends. Op modegebied zijn dat er nogal wat. De
nieuwe herenmode voor dit najaar grijpt bijvoorbeeld terug op oude tradities, maar wel bekeken
vanuit een moderne levenshouding. Het zorgt
voor verrassende combinaties. Mannen mogen
hun actieve geest tonen en kunnen dankzij de
nieuwe collecties hun inspirerende gevoel ook
daadwerkelijk laten zien. Het springt hier fraai
op in met een stijlvolle modelijn met een opvallend energieke look. Wat te denken van een
nauwsluitende jeans met een modieus colberttje met daaronder een bijpassend giletje. Of een
half lange zwarte jas op een jeans blouse en denim. Durf te combineren.
De herenmode voor dit najaar grijpt
terug naar oude tradities.
Foto: Esprit

Lingerie die gezien mag worden

SPANNENDE ONDERMODE
Niets is zo ergerlijk als knellende underwear onder je outfit. Ondermode behoort vooral comfortabel te zijn en elke nieuwe ontwikkeling is er dan ook op gericht het draagcomfort verder te optimaliseren.
Lingerie geeft je een onbezorgd en goed gekleed gevoel. De wereld van
de lingerie blijft spannend. Voor zowel vrouwen als mannen geldt dat ondermode sexy en sensueel moet zijn. Met een vleug verleiding erbij. Hoewel de lingerie schreeuwt om aandacht, is de trend nog steeds dat je deze
zomer geen spoortje van de ondermode ziet. Dus naadloze en onzichtbare fashion. De lingeriemerken kiezen in hun nieuwe collecties voor stijl. Dat
betekent voor vrouwen vrolijke dessins en uitgesproken kleurencombinaties. De strings, hipsters en shorts in katoen, microvezel en ultra light worden gecombineerd met beha’s in identieke zomerse kleuren en motieven.
Voor de man is er ook veel mogelijk. De nieuwe looks variëren van trendy
tot klassiek, met steeds als uitgangspunt eenvoud, comfort, vernieuwing en
verscheidenheid. En verscheidenheid is er komende zomer volop.
Mooie lingerie geeft je een onbezorgd gevoel.
Foto’s: TC Wow en Ten Cate
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N196 veiliger
In de zomer is er een ernstig ongeluk gebeurd op de N196 bij de kruising met de Ophelialaan. Dit zette

enkele bewoners aan tot de oprichting van een actiegroep die eiste dat
de snelheid wordt verlaagd van 70
naar 50 kilometer per uur. De Provincie onderzoekt nu de mogelijkheden hiervan. Door gemeente en provincie Noord-Holland is het verzoek
gedaan aan het Openbaar Ministerie (OM) om roodlicht-camera’s te
plaatsen en zijn er borden geplaatst
die aangeven dat weggebruikers
een gevaarlijk kruispunt naderen.
Ook controleert de politie de laatste
tijd intensiever op snelheid en het
door rood licht rijden. Daarnaast is
de provincie gestart met een communicatiecampagne om de vervoerders van FloraHolland naar de nieuwe N201 te leiden.
Ligging busbaan en viaduct
Uit de eerste participatiebijeenkomst is met elkaar gesproken over
de ligging van de busbaan. De voorkeur voor een noordelijke ligging is
aan de hand van uitgewerkte tekeningen besproken in deze tweede
bijeenkomst. Het advies aan de raad
wordt een noordelijke ligging tussen
Schiphol Rijk en de Spoorlaan en
tussen de Legmeerdijk en de Zwarteweg als uitgangspunt vast te stellen in het tussenbesluit. In de eerste bijeenkomst kwam naar voren
dat de verkeersveiligheid zeer zwaar
weegt bij de omwonenden. Om deze
reden wilden de omwonenden ook
graag het viaduct behouden vooral
voor het langzame verkeer. Het advies aan de raad is het Spoorwegviaduct te handhaven en dit vaststellen in het tussenbesluit.
Verkeerscirculatieplan

De belangrijkste hoofddoelstellingen voor de verkeerscirculatie zijn
bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. De gemeente had acht
varianten uitgewerkt deze varianten zijn in de klankbordgroepen besproken. Alle aanwezigen waren het
eens met de stelling dat het wegvak
tussen Schiphol Rijk en de Nieuwe
Aalsmeerderlaan (Noordvork) een
‘wijkontsluitingsweg’ moet worden
waarbij de snelheid op dit gedeelte van de weg terug gebracht moet
worden van 70 km per uur 50 km
per uur. De grootste discussie ging
over het wel of niet of gedeeltelijk
aansluiten van de Spoorlaan langs
de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Ophelialaan en de Mensinglaan. Het advies van de klankbordgroep is om geen onomkeerbare maatregelen te treffen of maatregelen die veel geld kosten en te
monitoren om eventueel later aanvullende maatregelen te nemen om
het doorgaande verkeer te verminderen. Aanwezigen konden zich
vinden in de doorgaande fietsroute via de Nieuwe Aalsmeerderlaan
(Noordvork). Wel vroegen ze hierbij
aandacht voor een goede en vooral veilige aansluiting op het fietspad: Spoorlijnpad. Alle input uit de
verschillende groepen worden door
de gemeente in een verslag gezet.
Dit verslag wordt binnenkort op de
website www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer gepubliceerd. In december volgt de derde en afsluitende participatiebijeenkomst.
Wie ook nog wil meepraten over de
inrichting rondom de Burgemeester
Kasteleinweg kan een mail sturen

Cultuurpunt Aalsmeer van start
Aalsmeer - Het Cultuurpunt
Aalsmeer is in augustus van start
gegaan. De voorbereidingen voor
de verhuizing naar de locatie boven de bibliotheek aan de Marktstraat zijn in volle gang. Over enkele weken vinden op alle basisscholen proeflessen plaats voor het ambulante muziek-, dans en dramaonderwijs. Daarnaast is er begonnen
met een kennismakingsronde langs
de amateurverenigingen en alle culturele partners. Het Cultuurpunt ondersteunt, coördineert en stimuleert

culturele initiatieven in de gemeente. Het Cultuurpunt is op initiatief
van de gemeente opgericht met als
doel het verzorgen van het muziek-,
dans- en dramaonderwijs voor basisschoolleerlingen in de naschoolse tijd en het ondersteunen van het
culturele leven in Aalsmeer. Enerzijds wordt op deze wijze invulling
gegeven aan de wens van de gemeente zoveel mogelijk kinderen
dicht bij school in de eigen wijk met
muziek, dans en toneel kennis te
kunnen laten maken.

Het team van het Cultuurpunt Aalsmeer: Madeleine Heijligers, André Vulperhorst en Marjolein Romeijnders.

Anderzijds kunnen cultuurliefhebbers en beoefenaars, zowel amateurs als professionals, bij het Cultuurpunt kennis delen, advies inwinnen, elkaar ontmoeten en nieuwe
samenwerkingsverbanden aangaan.
Het Cultuurpunt gaat de culturele activiteiten binnen de gemeente
op elkaar afstemmen en heeft een
aanjaagfunctie voor het ontwikkelen van nieuwe culturele activiteiten.
Het team van het Cultuurpunt bestaat uit drie parttime medewerkers:
een algemeen projectleider en twee
coördinatoren, één voor het ambulante muziek-, dans en dramaonderwijs en één voor amateurkunst.
Zij krijgen kantoor- en ontmoetingsruimte op de eerste verdieping van
de bibliotheek aan de Marktstraat,
die naar verwachting na de herfstvakantie zal worden geopend. Totdat deze ruimte wordt betrokken,
houden ze kantoor op de Muziek en
Dansschool Amstelveen, die op verzoek van de gemeente de aansturing van het Cultuurpunt voor haar
rekening neemt. MDA wordt hierin bijgestaan door een Raad van
Advies bestaande uit een aantal
Aalsmeerders met een warm hart
voor en kennis van cultuur en onderwijs. De medewerkers van het
Cultuurpunt zijn te bereiken via info@cultuurpuntaalsmeer.nl en 0206471457.

Binding lanceert nieuwe website
Aalsmeer - Dinsdag 24 september lanceerde de Binding haar nieuwe website. De eer aan wethouder Rik Rolleman van Jeugdzaken
om de website officieel te openen.
Wethouder Rik Rolleman: “De nieuwe website van de Binding geeft
veel informatie over de activiteiten
die zij organiseert op gebied van
sport, cultuur en welzijn. Dit doen
zij niet alleen voor kinderen, jeugd
en ouders, maar ook voor sportverenigingen en scholen. Het mooie
is dat de Binding dit niet alleen tijdens schooltijd doet, maar ook na
schooltijd. De Binding is een stichting waar we in Aalsmeer trots op
mogen zijn!” De Binding houdt zich
al sinds 1971 bezig met activiteiten
voor jeugd en jongeren in Aalsmeer
en Kudelstaart.
Nieuwe koers
Door bezuinigingen en een andere insteek van het Jeugd- en
Jongerenbeleid van de gemeente Aalsmeer is de Binding na gaan
denken over een nieuwe koers voor
de Binding en de activiteiten die zij
organiseert voor de jeugd en jongeren in Aalsmeer en Kudelstaart. De
Binding heeft nu drie hoofdtaken:
open jeugd- en jongerenwerk, combinatieprogramma en Tienerwerk.
Het jeugd- en jongerenwerk is nog
steeds het kloppende hart van de
Binding. Wie is er niet mee geweest
met de legendarische Bindingkampen of heeft meegedaan aan de
kerstviering? Veel van deze activiteiten worden door vrijwilligers ge-

organiseerd. Deze activiteiten blijft
de Binding ook in de toekomst organiseren.
Combinatie en Tienerwerk
In de kadernota Jeugd- en Gezinsbeleid van de gemeente Aalsmeer
is aangeven dat er combinatiefunctionarissen moeten komen die activiteiten organiseren voor zowel tijdens als na schooltijd. Dit combinatieprogramma is door de Binding
opgepakt en is nu een belangrijke
taak geworden van de Binding. Met
het gevarieerde programma aanbod
leggen ze verbinding tussen onderwijs, sport, cultuur en welzijn waardoor kinderen actief kunnen deelnemen aan de samenleving. De Binding organiseert vaak niet zelf, maar
coördineren de activiteiten zodat er
voor alle kinderen iets te doen is
wat zij leuk vinden en vullen gaten
op, zoals bijvoorbeeld kooklessen
voor kinderen die nog niet eerder
in Aalsmeer werden georganiseerd.
De Binding organiseert ook tienerinlopen. Het doel hierbij is om tieners te helpen in hun persoonlijke
ontwikkeling. Alle vragen waar tieners mee zitten kunnen zij stellen bij
de tienerinlopen. Daarnaast zijn de
tienerinlopen ook bedoeld om gezellig samen te zijn. De inlopen vinden plaats in Kudelstaart en in Oost.
Meer weten over de Binding of opgeven voor één van de leuke activiteiten die de Binding organiseert:
kijk op de nieuwe website www.
debinding.nl. Nog vragen? Bel met
Lenneke Heijjer via 06-13989231.

Weer laatste zaterdag van de maand

Op de thee (wijn) bij AB
Aalsmeer - Zaterdag 28 september
is alweer de laatste zaterdag van de
maand. Dat betekent, traditiegetrouw, dat de fractie van Aalsmeerse Belangen klaar zit om met u van
gedachten te wisselen. Tussen 15.00
en 17.00 uur kunt u in De Oude Veiling terecht met uw vragen, opmerkingen of grieven. Onder genot van
een kopje thee (of koffie, of wijn)
kunt u met uw vertegenwoordigers
in de Aalsmeerse gemeenteraad
praten over alles wat er in de gemeente speelt.
Het is inmiddels alweer twee jaar
dat de fractie van Aalsmeerse Belangen eens per maand een open
inloop houdt voor iedereen die
meer wil weten over de actuele ontwikkelingen in Aalsmeer. Op haar
beurt is de fractie geïnteresseerd

in uw ideeën omtrent alles wat er
zo in een gemeenteraad passeert.
Hoe denkt u over het afwaarderen
van de Burgemeester Kasteleinsweg tot een zuivere lokale verbinding. Hoe moeten de aansluitingen
op de bestaande wegen er dan uitzien? Of wellicht wilt u eens weten
wat de zogenaamde decentralisatie
dossiers nu precies inhouden? Welke keuzes vindt u dat de gemeenteraad daarin zou moeten maken?
Maar ook onderwerpen die niet direct op de agenda van de gemeenteraad staan, maar die u wel bezighouden, mogen ter sprake gebracht
worden. Natuurlijk kunt u ook langs
komen om alleen kennis te maken.
Iedere belangstellende is zaterdagmiddag welkom in De Oude Veiling
in de Marktstraat,

Beterburen ook in Aalsmeer
deondertekenaars van dit convenant. Bente Thé, directeur van de in
2004 gestarte stichting Beterburen:
“Burenruzies treden overal op. Ook
in dure villawijken waar het dan eerder om overlast over zwembad, tuin
of oprit gaat. We zien het werkelijk overal, dus kunnen we buurtbemiddeling ook overal inzetten.” Waar
Schaap aangeeft dat agenten weliswaar objectief opereren, erkent hij
ook meteen dat de inzet van agenten pas een laatste stadium is, als
de ruzie al geëscaleerd is en er al
richting strafrecht moet worden gedacht. Daarvóór kan al zoveel meer
gebeuren. Nico Nieman: “We krijgen veel overlastklachten binnen
op ons bureau, maar we adviseren
altijd om er eerst zelf uit te proberen te komen. Ga met de buren in
gesprek: een goede buur is immers
beter dan een verre vriend?’”
Buurtbemiddeling is gratis, vrijwillig,
onafhankelijk en onpartijdig en voor
en door bewoners. De bemiddelaars
treden op bij geluidsoverlast, ruzies
over rommel, stank, huisdieren en
tuinoverlast. Burgemeester VonkVedder onderstreept het belang
voor Aalsmeer: “We willen een leefbare gemeente. In Aalsmeer hebben
we het woord ‘samenredzaamheid’
bedacht. Dat is hier wel heel erg van
toepassing.” In Aalsmeer zijn binnen

tweeënhalve maand maar liefst tien
zaken aangedragen voor bemiddeling door de vrijwilligers van Beterburen. Cora en Ananda (vanuit privacy-overwegingen geen achternamen) zijn twee van die betrokken inwoners die zich willen inzetten om dit soort zaken op te pakken. “Vanuit persoonlijke interesse”,
geeft Ananda onomwonden de reden voor haar aanmelding weer. “Ik
wil een deel van mijn vrije tijd invullen op een wijze die ik zinnig vind. In
je eigen huis ben je op jezelf en daar
moet iedereen zich veilig voelen.
Daar zet ik mij graag voor in.” Cora
gunt het alle mensen om met plezier
in Aalsmeer te wonen. “De opleiding
van zeven dagdelen die we volgen
is erg interessant, daar leer ik veel
van.” Na afloop van een bemiddeling volgt altijd nazorg: hoe zijn de
zaken verlopen, wat is de situatie na
zes weken, moet er nog meer gebeuren? Overigens kan buurtbemiddeling niet overal voor worden
ingeschakeld. Bij problemen met instanties, met familie of bij geweld of
ernstige verslaving wordt gekozen
voor andere oplossingen. Mensen
die ook de inzet van Beterburen verlangen, kunnen zich melden bij het
centrale bureau in Amsterdam via
020-6891859 of info@beterburen@.
nl. Meer informatie is te vinden op
www.beterburen.nl.

Aalsmeer - Even voor half vier in
de vroege ochtend van zondag 22
september is in een bedrijf aan de
Oosteinderweg een inbreker aangehouden. Een nabij wonende getuige
hoorde gestommel in de kantine en
belde via 112 de politie. Ook waarschuwde hij de eigenaar van het
bedrijf. Het tweetal is op de wacht
gaan staan tot de politie arriveerde.
In de kantine troffen agenten een 26
jarige man aan zonder vaste woonof verblijfplaats. Hij had zich tegoed
gedaan aan diverse versnaperingen en drankjes. Een krat bier stond
klaar om mee te nemen. De 26 jarige is meegenomen voor verhoor en
zal worden voorgeleid bij justitie.

Potje met geld
weg na inbraak
Aalsmeer - In de avond of nacht
van donderdag 19 op vrijdag 20
september is ingebroken in een bedrijf in de Dorpsstraat. Om binnen te
komen hebben de dieven de voordeur open gebroken. De inbrekers
zijn er vandoor gegaan met de kluis
en een potje met klein geld. De inbraak heeft tussen zes uur in de
avond en kwart voor negen in de
ochtend plaatsgevonden en was in
het dorpsgedeelte van de Dorpsstraat. Mogelijk zijn er getuigen, er
moet veel herrie gemaakt zijn. Bellen kan naar de politie via 09008844 of anoniem 0800-7000.

Bijna 30.000,- na
transportcontrole
Aalsmeer -Op woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 september
zijn door de politie in samenwerking
met de douane en de inspectie- en
belastingdienst transportcontroles
gehouden aan de Dreef en op bedrijventerrein Hornmeer. Voornamelijk buitenlandse chauffeurs werden tot stoppen gemaand. Er zijn
heel veel overtredingen geconstateerd en voor een bedrag van bijna 30.000 euro boetes uitgeschreven. De chauffeurs hadden zich onder andere niet gehouden aan de
rijtijdenwet, geen rusttijden genomen en er was veelal geknoeid met
de tachografen.

Te laat voor
bezoek horeca
Aalsmeer - Tussen twee uur en half
drie in de nacht van vrijdag 20 op
zaterdag 21 september is hulp van
de politie ingeroepen bij een horecazaak in het dorp. Een 38 jarige man, wonend in Aalsmeer, werd
geweigerd bij een horecazaak. Het
was na sluitingstijd en volgens de
huisregels en de vergunning van de
gemeente mogen medewerkers dan
geen mensen meer binnen laten. De
deur moet op slot blijven. De 38 jarige wilde dit niet bevatten en was
niet van plan naar huis te gaan. Hij
zei zich gediscrimineerd te voelen.
Agenten hebben de man met zachte hand richting huis gestuurd.

Spookfacturen
ondernemersgids

Helpen en praten voor vinden oplossingen!

Aalsmeer - Ook in Aalsmeer wonen mensen die kampen met geluidsoverlast van buren. Kleine irritaties kunnen makkelijk oplopen tot
een groot meningsverschil. Die oplopende ruzies maken normaal contact onmogelijk. Buurtbemiddeling
kan in die gevallen helpen bij het
vinden van een oplossing. Het project Beterburen maakt dit mogelijk.
In Aalsmeer meldden zich inmiddels tien vrijwilligers aan om de gemeente leefbaar te houden en het
contact tussen buren te normaliseren. “Dit werkt. Dit werkt écht!” Als
zelfs de politie bijzonder te spreken
is over een project, dan is er iets aan
de hand. Korpschef Leen Schaap
van de Politie Eenheid Amsterdam
zegt het zonder omhaal van woorden. Het succes is aantoonbaar: In
maar liefst twee op de drie gevallen
is bemiddeling volgens de Beterburen-methodiek succesvol. Speciaal opgeleide vrijwilligers - die in
tweetallen opereren - horen eerst
om-en-om het verhaal van de buren
aan. Daarna volgt de uitnodiging
voor een bemiddelingsgesprek op
neutraal terrein. De bemiddelaars
zijn onpartijdig, hebben geen belangen, proberen alleen het gesprek
opnieuw op gang te brengen en het
contact te normaliseren. Naast de
gemeente zijn politie, woningstichting Eigen Haard en Beterburen me-
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Etende inbreker
in kraag gevat

Wethouder in gesprek met bewoners
over de Burgemeester Kasteleinweg
Aalsmeer - De tweede participatiebijeenkomst over de invulling van de
Burgemeester Kasteleinweg is vorige week dinsdag 17 september in
het gemeentehuis gehouden. Ruim
40 betrokken bewoners waren naar
het gemeentehuis gekomen om verder door te praten over de resultaten uit de eerste bijeenkomst. Ook
werd er ingegaan op de maatregelen die op korte termijn genomen
worden om de huidige N196 veiliger te maken en werd er uitgebreid gesproken over de verkeersvarianten en welke invloed dit heeft
op de verkeerscirculatie. Wethouder Rik Rolleman: “In de gemeenteraad van 14 maart 2013 is het nieuwe wensbeeld van de Burgemeester Kasteleinweg vastgesteld. Wat is
vastgesteld zijn alleen de contouren.
In de eerste bijeenkomst hebben we
vooral gesproken over de ligging
van de busbaan, verkeerscirculatie en het spoorwegviaduct. In deze
tweede participatiebijeenkomst zijn
we vooral ingaan op de adviezen die
de klankbordgroep mee wil geven
aan de gemeenteraad als deze in
oktober of november een tussenbesluit neemt. Na deze tweede bijeenkomst komt nog een derde participatieronde waarbij het voorlopige
ontwerp wordt besproken. Alle opmerkingen uit deze participatierondes worden aan de gemeenteraad
voorgelegd zodat de gemeenteraad
hiermee rekening kan houden als zij
een besluit nemen.”

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Bij de politie zijn enkele meldingen gekomen van bedrijven aan de Legmeerdijk die spookfacturen hebben gekregen van een
bedrijf uit Groningen. De bedrijven
zouden geadverteerd hebben in een
ondernemersgids en de factuur nog
niet voldaan hebben. De aanmaningen bedroegen enkele honderden
euro’s. Aangeraden wordt niet te
betalen en melding te maken bij de
politie en het bedrijfsplatform.

Nieuw: Kijkdozen voor particulieren
Aalsmeer - Aalsmeer - Er zijn veel klachten over de aanplakzuilen voor particulieren in de gemeente. Ze zijn niet plakvast en er schijnt weinig respect
te zijn voor elkaars evenementen. Affiches worden ‘gewoon’ over elkaar geplakt. Komt daarbij ook nog eens dat met name instellingen van buiten de gemeente de zuilen gebruiken om hun evenementen aan te kondigen. Gebruikers van de aanplakzuil bij de Ophelialaan, hoek met de Spoorlaan, hadden
er waarschijnlijk echt schoon genoeg van. Een van de wanden is geheel weggehaald. Hoe, is niet bekend. Nieuw in Aalsmeer, misschien: Kijkdozen ter inrichting voor particulieren…

Beschieting niet
in Aalsmeer!
Aalsmeer - Vorige week is melding
gemaakt van een fietser die op de
Hoge Dijk beschoten zou zijn met
een luchtdrukpistool. De man uit
Amsterdam moest de wond in zijn

kuit laten dichten door een dokter
met drie hechtingen. De beschieting heeft wel degelijk plaats gevonden. Echter niet op de Hoge Dijk in
Aalsmeer, maar op de Hoge Dijk in
Abcoude. Er is wat dit betreft een
fout gemaakt in de aangifte bij de
politie. In Aalsmeer kan dus met een
gerust hart over de Hoge Dijk gefietst worden.

Brommerdief
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 september is vanuit het Seringenpark een
bromfiets gestolen. De brommer is
overdag teruggevonden bij de kinderboerderij in de Hornmeer. De
kentekenplaten waren afgeplakt
en de bromfiets was enigszins in
de bosjes verstopt. Er is alarm geslagen en de politie is gaan kijken.
Op dat moment arriveerde ook de
dief, een 18 jarige Aalsmeerder. Hij
is aangehouden.

De Dorper bijeen
Aalsmeer - Wijkraad De Dorper
komt maandag 30 september weer
bijeen in gebouw De Binding in de
Zijdstraat 53. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur en buurtgenoten zijn
uiteraard van harte welkom.
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Verleidelijk voordeel tijdens Salon
de Promotion bij Nieuwendijk

Aan de slag met vrijwilligerscentrale

Peter Braak: “Bezig blijven!”
Aalsmeer - Peter Braak is 62
en sinds mei dit jaar op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend als vrijwilliger voor Zorgcentrum Aelsmeer aan de slag. Hij rijdt
ritten voor reisburo ‘op stap’. Zorgcentrum Aelsmeer heeft een aantal auto’s en busjes in eigendom
en verschillende vrijwillige chauffeurs waarop een beroep kan worden gedaan. Waaronder dus Peter.
Hij rijdt ook ritten van en naar ontmoetingscentrum Irene. Na 25 jaar
bij hetzelfde bedrijf in de bloemenexport gewerkt te hebben, kwam
hij plots zonder werk thuis te zitten.
Thuis zitten vond Peter te stil. Zijn
vrouw is immers nog aan het werk,
zoon het huis uit en dochter op wereldreis. Om lekker bezig te blijven
maakte hij een afspraak bij Vrijwilligerscentrale Aalsmeer. Peter: “Na
25 jaar trouwe dienst kwam ik op
straat te staan. Het zit absoluut niet
in mijn karakter om dan achter de
geraniums te gaan zitten. Het geeft

voldoening dat ik echt iets kan betekenen, zowel voor de bewoners
als voor het Zorgcentrum. Ik blijf
wel hard op zoek naar een betaalde baan, ook in samenwerking met
het UWV. Zij staan er gelukkig achter dat ik me nu inzet als vrijwilliger.
Sandra de Jong, coördinator Tafeltje Dek Je vervoersvoorziening bij
Zorgcentrum Aelsmeer: “Peter zet
er vanaf dag één vaart achter. Door
zijn voortvarende aanpak en de
snelle bemiddeling vanuit de Vrijwilligerscentrale kon hij snel aan de
slag. Wij zijn erg blij met Peter zijn
inzet.” Ondanks dat zijn vrijwilligerswerk bij het Zorgcentrum een tijdelijk karakter heeft, geeft Peter aan
het als een zinvolle besteding van
zijn tijd, en voelt hij zich nuttig. “Bezig blijven!”, is zijn motto. Ook aan
de slag bij Zorgcentrum Aelsmeer?
Of benieuwd naar andere vacatures? Kijk op www.vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.

Eenzaam? Kom erbij en eet
mee in het gemeentehuis
Aalsmeer - Vandaag begint de landelijke week tegen eenzaamheid.
Aandacht voor dit onderwerp is hard
nodig, want het is hoog tijd dat het
taboe op eenzaamheid wordt doorbroken. Vanwege het enorme taboe
denken mensen vaak dat ze de enigen zijn. Echter, er zijn zeker anderhalf miljoen mensen die zich heel
eenzaam voelen in Nederland en dat
zijn niet alleen ouderen, zoals men
vaak denkt. Eenzaamheid is van alle leeftijden. Eenzaamheid is een zeer
onprettig gevoel, maar niemand zou
zich daarvoor hoeven te schamen.
Veel mensen ervaren dat het heel
moeilijk is om toe te geven dat men
zich alleen of eenzaam voelt, immers
‘the show must go on!’. Het komt ook
voor dat mensen uit schaamte niet
om hulp durven te vragen en velen
missen een eigen sociaal vangnet.
Iedereen hoort erbij
Om de eenzaamheid tegen te gaan
heeft Thanda het initiatief van Coalitie Erbij opgepakt om mee te doen
aan ‘De langste Tafel van Nederland; Kom erbij en eet mee!’ Alleen
eten is smakeloos, want voedsel tot
je nemen om in leven te blijven is
één, maar het sociale aspect dat je er
bent en gezien wilt worden heeft een
veel grotere impact voor gezondheid
en kwaliteit van leven. Elkaar kunnen

zien om wie we zijn, kunnen liefhebben om elkaars bijzondere uniekheid
en kunnen tolereren in de verschillen,
dat is de weg naar eenheid want iedereen hoort erbij in de samenleving,
iedereen doet mee!
Zaterdag 5 oktober
Elk mens is geboren om te bewegen
(tot aan zijn graf) en krijgt hierdoor
steeds opnieuw kansen op ontmoetingen en om deelgenoot te worden
van gedachten, gevoelens, tijd en
energie met anderen. Om tot eenheid
te komen is dus vooral actie van de
mensen zelf nodig, want vriendschap
en verbondenheid is niet passief, het
kan alleen bloeien als men zich daarvoor inzetten. ‘De langste tafel van
NL’ is de aanvang van terugkerende
evenementen voor verbinding, saamhorigheid en tolerantie van iedereen.
Heel veel dank aan de gemeente, die
het podium geeft aan deze activiteit.
Zaterdag 5 oktober wordt de eettafel ingericht in het gemeentehuis. De
inloop is vanaf 19.00 uur. Na de gezamenlijke maaltijd worden om 21.15
uur de kaarsen weer uitgeblazen!
De kok wordt nog even geheim gehouden, maar dat hij iets verrukkelijks neerzet is zeker. Kom erbij en eet
mee! Wel aanmelden, want vol is vol!
Dit kan bij Debby via debby@thanda.
nl of bel 06-53801380.

Expositie schilderijen van
Leo den Breejen
Aalsmeer -Van 1 juli tot en met 1
november exposeert Leo den Breejen met schilderijen bij Carla de Klerk
Interieur in de Zijdstraat. Maakte deze schilder vroeger vaak schilderijen met als onderwerp ‘sport’, tegenwoordig staan vrouwen centraal.
Vrouwen in de natuur, in een theaterachtige omgeving, dansend of
juist verstild. Altijd kiezend voor dat
ene moment, wat de essentie moet
weergeven van de mens in relatie tot zijn directe omgeving. Objectieve beelden opgedaan tijdens zijn
buitenlandse reizen. Maar ook beelden onstaan uit subjectieve ervaringen. Zelf zegt hij dat je met schilderen niet kunt volstaan met het definieren van een thema of onderwerp alleen: “Schilderen gaat over
meer. Over een gevecht met de materie, met beeldelementen als kleur,
vorm en compositie. Orde scheppen in de chaos van alledag. Al de-

ze elementen zijn belangrijk om vanuit een persoonlijke beleving te komen tot een eigen expressie.” Vooral in zijn laatste serie rode doeken
komt dit goed tot uiting. Schilderen
is een individuele bezigheid. Daarom vindt Leo den Breejen het belangrijk en uitdagend zijn werk juist
daar te exposeren waar veel mensen
komen. Dus is de vestiging van Carla de Klerk interieur een uitgelezen
plek om het werk van deze kunstenaar te gaan bekijken.

Cursus ‘Homeopathie bij
acute klachten’
Aalsmeer - Tijdens de cursus ‘Homeopathie bij acute klachten’ leren
de deelnemers om te werken met 37
homeopathische geneesmiddelen. Na
het volgen van de cursus zijn zij zelf in
staat om bij de meeste acute klachten
direct een homeopathisch geneesmiddel in te zetten. Door het gebruik van
deze geneesmiddelen is het vaak niet
meer nodig om pijnstillers, medicijnen
of antibiotica te gebruiken. Bij acute
klachten zal een goed gekozen homeopathisch geneesmiddel snel werken,
soms al na 10 minuten. Tijdens de cur-

sus wordt onder andere aandacht besteed aan de behandeling van kneuzingen, verbranding, beten, hoesten,
verwonding, oorontsteking, blaasontsteking, spugen, diarree, reisziekte,
griep en koorts. De cursus bestaat uit
de woensdagavonden 9, 16 en 30 oktober van 20.00 tot 22.00 uur en wordt
gegeven in de praktijk van ‘Catinka, met het oog op gezondheid’ in de
Wilgenlaan 14. De kosten zijn 60 euro inclusief syllabus en een kopje thee.
Graag van te voren aanmelden, via
0297-363848 of info@catinka.nl.

den, per wandeling kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Op
deze laatste zaterdag van de maand
is er genoeg te beleven in Aalsmeer.
Bij de Historische Tuin worden om
15.00 uur planten, bloemen en fruit
geveild met de oude Bloemenlust
klok uit 1930. De Watertoren is op
zaterdag 28 en zondag 29 september
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Verder vaart de Westeinder Rondvaart
zaterdagmiddag op drie momenten
vanaf het Praamplein en is het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat vanaf 14 uur geopend. Na de wandeling (eindtijd circa 12.30 uur) hebben deelnemers alle gelegenheid in
het dorp te blijven, bijvoorbeeld om
te lunchen, winkelen of een van genoemde activiteiten te bezoeken.

de van 250 euro cadeau! Bezoekers worden zeker niet teleurgesteld, want zij ontvangen bij een
bezoek aan de showroom een gratis 1/5 staatslot. Nieuwsgierig? In
Aalsmeer, Hoofddorp en Hillegom
zijn ze op zondag 29 september
extra geopend. U komt toch ook?

De belastingwetgeving verandert
per 1 januari 2014 en vele modellen
zullen dan in de 20% bijtellingscategorie vallen. Profiteer daarom alléén
in 2013 nog van 14% bijtelling op de
Renault Clio Hatchback benzine en
Renault Mégane diesel. De Renault
Clio Hatchback en Estate met dieselmotoren blijven wel 14% bijtelling
behouden in 2014. Naast al het extra voordeel waar men van kan profiteren tijdens de Salon de Promotion, doet Nieuwendijk er nog een
schepje bovenop. Bij aankoop van
een nieuwe Renault ontvangt men
tijdens de actieperiode, een weekendje weg in eigen land ter waar-

Sijbrants & van Olst vieren
25-jarig jubileumfeest
Uithoorn - Sijbrants & van Olst zijn
al 25 jaar een begrip voor moderne
brillen van zeer hoogstaande kwaliteit! Niet alleen in Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel, maar in feite in heel Amstelland en ver daarbuiten! Bij Sijbrants & van Olst kan
men kiezen uit een enorme collectie
monturen en zonnebrillen van bekende topdesigners, zoals bijvoorbeeld Theo, Paul Smith, Oliver People en Lindberg. Sijbrants & van Olst
beschikken over de allernieuwste
meetapparatuur voor het aanmeten
van alle soorten contactlenzen en
brillenglazen, waardoor zij bijvoorbeeld nachtlenzen en multifocale
lenzen als perfect maatwerk kunnen leveren. Uiteraard zijn alle medewerkers gediplomeerd opticien,
contactlensspecialist of optometrist. Voor de levering van hun kwaliteitsbrillenglazen werken Sijbrants
& van Olst nauw samen met het ook
in Uithoorn gevestigde HOYA Vision
Care. Dit bedrijf is wereldwijd een
van de grootste producenten van
brillenglazen. Het succes komt voort
uit het continu toepassen van baan-

brekende innovaties. Brildragers ervaren dit bijvoorbeeld bij het dragen van multifocale glazen. Is er bij
conventionele glazen vaak sprake
van hinderlijke vertekeningen, bij de
nieuwste multifocale HOYA glazen
zijn deze nagenoeg geëlimineerd!
Jubileum
Bij een 25-jarig jubileum horen cadeaus! Daarom hebben Sijbrants &
van Olst voor hun klanten een heel
bijzondere aanbieding bij de aankoop van Hoya-glazen, met kortingen die kunnen oplopen van 25 tot
maar liefst 75 euro, afhankelijk van
het soort glas. Bovendien maken
klanten kans op een uniek bezoek
aan de interessante Hoya-fabriek in
Uithoorn. Daarnaast ontvangen zij
het 320 pagina’s tellende, prachtige, full colour boek van de bekende Nederlandse ontwerper Paul
Baars, met een compleet overzicht
van vooraanstaande autoriteiten op
het gebied van optische illusies en
gezichtsbedrog. Een waar collectors
item, speciaal voor de klanten van
Sijbrants & van Olst.

Inzamelactie Voedselbank
Kom dinsdag proeven bij
Holland Kaascentrum
Aalsmeer - Van 28 september tot en
met 6 oktober viert Nederland voor
de zevende keer de Week van de
Smaak. Ook op de markt in Aalsmeer
kan bij Holland Kaascentrum genoten worden van authentieke smaakvolle streekproducten. Op dinsdag 1
oktober is iedereen welkom bij Holland Kaascentrum op de markt op het
Raadhuisplein voor een gratis proeverij met een keur aan kazen van de
boerderij, waaronder de enige echte
Boeren Meshanger van kaasboerde-

rij de Polderzoom! Vroeger maakt Bart
van Wees zijn kaas vanuit de Zwarteweg in Aalsmeer. Toen kwamen zij
in aanraking met de Familie den Hollander van Holland Kaascentrum. Van
daaruit ontstond deze kaas, romig en
zeer smaakvol, bereid uit rauwe melk
en dus met een eigen smaak. Nu minimaal 30 jaar later maken ze het nog
steeds. Art van Wees (de zoon van
Bart) woont nu in Dronten, de familie
werd uitgekocht door de Veiling, maar
maakt het familierecept nog altijd!

TOT € 2.000,-

Aalsmeer - Op zaterdag 28 september houdt Voedselbank Aalsmeer
een voedselinzameling. Deze vindt
plaats in de winkel van Hoogvliet
aan de Aalsmeerderweg (hoek Machineweg) van 9.30 tot 16.00 uur.
Winkelend publiek krijgt bij de ingang een boodschappenlijstje aangeboden.
Daarop staan vooral houdbare producten, die centraal in de winkel
staan opgesteld. Klanten wordt gevraagd om één of meer producten
te kopen en bij de uitgang aan de
medewerkers van de Voedselbank
te doneren. Het aantal klanten van
de Voedselbank stabiliseert momenteel op ongeveer 30 gezinnen.
Er zijn nog steeds nieuwe aanmeldingen, maar ook is het zo dat er
klanten uitstromen. Bij een heronderzoek blijkt dan bijvoorbeeld dat
een gezin niet meer aan de norm
voldoet. Dat is positief omdat de

financiële situatie dan blijkbaar verbeterd is en men dan weer beter in
eigen behoeften kan voorzien. Dertig voedselpakketten voor ruim 100
monden; dat is wekelijks een grote
hoeveelheid voedsel. Het is daarom
tijd voor actie om de voorraden aan
te vullen. Dat gaat aanstaande zaterdag dus gebeuren. Voedselbank
Aalsmeer is benieuwd hoe de actie gaat lopen en hoopt op veel gulle Aalsmeerders.

EXTRA INRUILWAARDE*

gRATIs bI-fUEL

wegens succes verlengd!

UpgRADE

20% kORTINg
Op AccEssOIREs

EXcLUsIEf bIj

VAN kOUWEN

€ 500,- gRATIs
bRANDsTOf

Zaterdag laatste dorpswandeling
Aalsmeer - Zaterdag 28 september
wordt in het Centrum alweer de laatste dorpswandeling van dit jaar gehouden. Onder leiding van oud-burgemeester Joost Hoffscholte wandelen deelnemers langs diverse monumentale gebouwen en historische plaatsen in de oude dorpskern. Onderweg worden interessante wetenswaardigheden en bijzondere anekdotes verteld. De dorpswandeling start om 11.00 uur bij het
VVV-agentschap in het Boekhuis in
de Zijdstraat 12 en eindigt ongeveer
vijf kwartier later op het Molenplein.
Deelname kost 3,50 euro, dit is inclusief de toegang voor Korenmolen de Leeuw. Meer info op www.
vvvaalsmeer.nl of bij het VVV-agentschap. Reserveren wordt aangera-

Aalsmeer - Profiteren van veel
voordeel? Een weekendje weg cadeau krijgen? Of kans maken op het
winnen van een droomprijs in de
Staatsloterij? Bezoek dan snel één
van de filialen van Nieuwendijk. Tot
en met 29 september is het Salon
de Promotion! Voor diegene die een
Renault met 14% bijtelling willen rijden, is dit hét moment.

Autobedrijf Van Kouwen verlengt
Opel Big Event actie
Aalsmeer - Autobedrijf Van Kouwen heeft de succesvolle landelijke Opel actie verlengd! Nog tot 30
september kan iedereen die een
nieuwe Opel aanschaft profiteren
van: Tot 2000 euro extra inruilwaarde, 500 euro gratis brandstof, 20%
korting op accessoires en een gratis upgrade naar een Bi-Fuel uitvoering. Frank Vaneman, directeur van
de Van Kouwen bedrijven: “The Big
Event van Opel bleek een daverend
succes. Daarom hebben wij de ac-

tieperiode van The Big Event verlengd tot 30 september. The Big
Event is hét moment om uw auto in te ruilen voor een gloednieuwe Opel. Want als u nu een nieuwe Opel koopt bij Van Kouwen, dan
profiteert u van unieke voordelen
die uitsluitend gelden bij Van Kouwen.
Profiteer hier nog van vóór 30 september!” Van Kouwen is in Aalsmeer
te vinden aan de Oosteinderweg.

Apetrots met aap van AH
Kudelstaart - Albert Heijn Alders
heeft weer acht gezinnen apetrots
gemaakt met gezinsuitbreiding.
De hele week vragen kinderen in
de winkel aan hun ouders, oma of
opa’s, of ze ook bananen willen kopen. Ga daar vooral mee door kinderen! Helaas kan Albert Heijn elke
week maar 8 apen weggeven en dus
worden ook heel wat kinderen teleurgesteld. Gelukkig zijn er nog 16
apen over, dus iedereen heeft nog

2 weken de kans om toch zo’n aap
te winnen.
De grote reuze aap Remy kunnen kinderen winnen door mee te
doen aan de kleurwedstrijd. Pak een
kleurplaat bij de groenteafdeling en
lever deze gekleurd in (met leeftijd,
naam, telefoonnummer en met een
kassabon waar bananen opstaan),
In elke leeftijdscategorie tot en met
10 jaar zal er een winnaar gekozen
worden. Succes iedereen!

28 Nieuwe Meerbode

• 26 september 2013

De bloemenzegelwinkeliers
laten weer van zich horen

Energieloket van Sienergie
verhuist naar gemeentehuis

Aalsmeer - Twintig cadeaubonnen
van 5 euro zijn uitgereikt in September. De gelukkigen zijn:
Laura Dekker in Berkelaan 2 - E.
Enthoven aan Uiterweg 161 - R. Hogenboom op Aalsmeerderdijk 355 A.E. de Jong-Piet in Kas 4 - A. Kooyman in de Emmastraat 4 - J. Lammerts aan Ringvaartzijde 57 - J.C.
v.d. Meer in Mendelstraat 14 - M.
Mosselman aan Van Zwietenstraat
36 - Mulder in Ringvaartzijde 41 -

Aalsmeer Vanaf 2 oktober is het
Energieloket van Sienergie elke
woensdagavond van 18.00 tot 20.00
uur te vinden in het gemeentehuis.
Het wordt iedereen nu dus nog makkelijker gemaakt om zich onafhankelijk te laten adviseren over energie én geld besparen in de (eigen)
woning of het bedrijf. Wethouder
Rik Rolleman zal het eerste Energieloket in het gemeentehuis op 2 oktober om 18.00 uur feestelijk openen. Dat het Energieloket voorziet in
een behoefte, blijkt uit de vele bezoekers die sinds de opening in januari 2013 de weg naar het loket al
vonden. Tot nu toe kon men echter
slechts één keer per maand terecht
bij het loket. Sienergie kreeg zoveel
vragen over de openingstijden dat in
overleg met de Gemeente is besloten het loket naar de burgerzaal in
het gemeentehuis te verplaatsen en
elke woensdagavond open te stel-

E.S.I. Mijwaart aan Goudenregenstraat 1 - Fam. Oudshoorn in Koolwitjestraat 6 - R. Outshoorn uit de
Vuurdoornstraat 30 - Th. Reijnders
aan Anjerhof 15 - E. Roosendaal aan
Aalsmeerderdijk 58 - W.D. Spaargaren in Lijzijde 2 - M. Vos aan Uiterweg 363 WS - J. de Vries uit Anjerlaan 18 - T. Wahlen aan Kudelstaartseweg 217 - C. Zuidland uit Verremeer 61 in Rijsenhout en I. v. Zijverden in het Elzenlaantje 8

Twee keer geslaagde open
dag van duikteam Thamen
Aalsmeer - In verband met de vele geïnteresseerden in de duiksport
was duikteam Thamen genoodzaakt
haar open dag over twee avonden
te verdelen. Op 12 en 19 september
kon iedereen, die het leuk vond om
wat meer informatie over de duiksport te weten te komen, na een
presentatie over de duikvereniging,
veiligheid en opleidingen een duik
in het zwembad maken met een
duikuitrusting om.
De aanwezige instructeurs hadden
hun handen vol om iedereen op een
veilige manier onder water te begeleiden. Er zijn hierdoor een positief

aantal nieuwe leden ingeschreven
bij duikteam Thamen. Dat varieerde van beginners voor de opleiding
eerste duiker tot duikers, die al een
brevet in hun bezit hadden, maar nu
binnen de gezelligheid van de vereniging willen duiken. Duikteam
Thamen traint elke donderdagavond
van 21.30 tot 22.30 uur in zwembad
de Waterlelie aan de Dreef 7. Voor
de aankomende opleiding zijn nog
een beperkt aantal plaatsen vrij.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Marc Eveleens via mail marc.thamendiving@
caiway.net. Kijk ook eens op www.
thamen-diving.nl.

Alles op het gebied van jacht en
hengelsport bij Karoe Outdoor
Aalsmeer - Je waant je in een compleet andere wereld als je de enorme ruimte instapt van Karoe Outdoor aan de Aalsmeerderweg 219.
Maar liefst 1100 vierkante meter
vloeroppervlak waarop álles te koop
is op het gebied van de jacht, hengelsport en outdoor. Van vishaakjes tot complete camouflagetenten,
van verrekijkers en messen voor
de jacht tot 100% waterdichte kleding voor zowel dames als heren, en
laarzen, berg- en wandelschoenen.
Je kunt het zo gek niet bedenken.
Zelfs voor een leek is het een bijzondere winkel op zich en de moeite waard om een kijkje te nemen. Eigenaar en jachtliefhebber Pieter de
Haas (‘mijn naam is Haas, tja ik heb
het niet verzonnen’) vertelt over het
ontstaan van deze uit de hand gelopen hobby: “Tijdens mijn studie voor
gymdocent had ik een bijbaan om
de boel te bekostigen. Ik handelde in antiek. Toen al is het ondernemerschap begonnen. Vervolgens
heb ik een baan gevonden op een
middelbare school in Nieuw Vennep
en daarnaast werkte ik op de beurs.
Jagen was destijds al een hobby. Ik
jaagde op grof wild in Duitsland en
op klein wild in bijvoorbeeld Noord
Holland. Tijdens het kopen en uitzoeken van producten op dat gebied stuitte ik op een probleem. Er
was weinig te krijgen in Nederland.
Toen ik vervolgens een Amerikaanse leverancier aan de telefoon had
vertelde ik dat ik wel wat wilde importeren. ‘Hoe is uw bedrijfsnaam?’
werd mij gevraagd. Snel moest ik
een naam verzinnen. Dat werd Karoe, een simpele samenstelling van
de namen van mijn dochters Kaatje
en Roemer. ‘Karrrrooo! Great name!’
riep de Amerikaan in plat dialect
aan de andere kant van de lijn. En
dat klonk eigenlijk prima. Zodoende
ben ik me bij de Kamer van Koophandel in gaan schrijven onder Karoe. Dat is vijf jaar geleden en het is
zo gebleven. Het grappige is dat het
ook een provincie is in Zuid-Afrika
waar veel wildfarms zijn én het blijkt

maïs te betekenen in het Surinaams.
Maïs wordt gebruikt als lokaas. Toeval bestaat dus niet.” Karoe begon
als online webshop en die bestaat
nog steeds. Door de groei van de
opslag werd gezocht naar een bedrijfsruimte. Vanaf december is deze
gevonden op de Aalsmeerderweg.
Het personeelsbestand bestaat inmiddels uit zes leden en het bedrijf
is tevens een erkend leerbedrijf. Zodoende kan Pieter zijn voormalige vak als leraar weer in de praktijk
brengen. “Ik ben vaak op zoek naar
goede vakmensen. Momenteel kan
ik nog een stagiaire gebruiken op
het gebied van online marketing.”
Open dag
Pieter de Haas vervolgt zijn verhaal:
“Half oktober begint het grote jachtseizoen. Dit duurt tot eind december. Dat betekent dat de jager kan
profiteren van de wildstand in een
bepaald gebied. Naast die periode
wordt er alleen gejaagd als schadebestrijding. Boeren bellen dan
op om bijvoorbeeld kraaien te laten verjagen of iets te doen aan de
ganzenpopulatie. Tja, de jacht is een
wereld op zich.” Karoe heeft ook levend aas in de koeling en aangezien de periode van de roofvisvangst
weer begint is dit handig om te weten. De openingstijden van de winkel zijn: Maandag van twaalf tot zes
uur, dinsdag tot en met vrijdag van
tien tot zes en op zaterdag van tien
tot vijf uur. Aanstaande zondag 29
september is er een koopzondag
van tien tot vijf. Op deze open dag
zal er een kenningsmakingsaanbieding zijn: Op vertoning van dit artikel of de advertentie elders in deze krant wordt een korting gegeven
van tien procent op uw totale aankoop. Houd verder de website in de
gaten voor meer koopzondagen en
online winkelen. www.karoe.nl Karoe is te vinden op de Aalsmeerderweg 219. Er is voldoende (gratis)
parkeergelegenheid.
Door Miranda Gommans

Voorste rij v.r.n.l.: Peter van Eick (Crown Theater), Marcel van Veen en partner (winnaar kleinere boten), Sjors Heuzen, Robert Bol en Cees de Jong (winnaar grote boten); achterste rij v.r.n.l.: Mike (Multi) van der Laarse, Mathijs van
Gaalen (jury) en Ap Eigenhuis.

800 meter lichtslang en 200 meter steigerpijp

Winnaars onderscheiden met
Vuur en Licht Awards 2013
Aalsmeer - Vuur en Licht op het
Water was 7 september een behoorlijk spektakel. Een paar honderd boten verlichtten toen de Aalsmeerse
wateren met hun bonte kleuren. Voor
de mooiste grote en mooiste kleinere
boot had de organisatie een Vuur en
Licht op het Water een Award in het
vooruitzicht gesteld. Een driekoppige
jury beoordeelde op de oever bij het
Zorgcentrum Aelsmeer alle boten en
kozen de twee winnaars. Namens de
jury vertelde Mathijs van Gaalen dat
de keus een duidelijke was geweest.
Bij de grote boten stak de boot met
het Walt Disney kasteel boven de
rest uit. Bij de kleinere boten blonk
de vuurpijl in oranjerode kleuren uit
door eenvoud en helderheid. Het
idee van een vuurpijl was een knipoog naar het vuurwerk dat later op
de avond van 7 september zou volgen. Marcel van Veen van de boot
‘Koekkies’ uit Kudelstaart ontving de
Vuur en Licht Award voor de kleinere boten uit handen van Mathijs van
Gaalen en was er erg blij mee: “Het
idee van de vuurpijl hadden we al
een hele tijd. Maar toen moest het
ook nog uitgevoerd worden. Een
aantal dagen voor 7 september zijn
we er pas echt mee aan de slag gegaan. Het werd een bouwwerk van
2 meter 40, we waren blij dat het op
de boot bleef staan. We hadden eerst
geen idee dat we een prijs gewonnen hadden. We vinden het heel leuk
om nou eens prijswinnaar te zijn.”

Robert Bol en Sjors Heuzen sleepten
samen met enkele vrienden met hun
boot ‘de Zwarte Kraai’ uit Nieuwkoop
de Award in de wacht bij de grote
boten. Het door hun gebouwde Walt
Disney kasteel was wat betreft omvang groter dan de boot zelf. Door
een slimme constructie bleef het geheel goed overeind. Robert Dol: “Het
was wel een hele klus. We zijn er vijf
weken mee bezig geweest. We hebben 200 meter steigerpijp verwerkt,
800 meter lichtslang en 5.000 kabelbinders. We hadden eerst een sponsor, maar die haakte af. We hebben
de spullen bekostigd door kaartjes te verkopen om mee te kunnen
varen op de boot.” Namens Crowne
Theater Aalsmeer ontvingen de beide prijswinnaars uit handen van directeur Peter van Eick een bon voor
een diner en theatervoorstelling voor
twee personen. Hij beloofde de winnaars een heerlijk avondje uit in het
Aalsmeerse Crown Theater. Zij kunnen zelf kiezen welke voorstelling zij
in het komende seizoen 2013-14 willen bezoeken. Na afloop van de prijsuitreiking werd er onder het genot
van een drankje al druk gesproken
over de plannen voor volgend jaar.
Wat betreft het organisatiecomité
kan begonnen worden met het bedenken van nieuwe ideeën voor de
verlichte boten. Op zaterdag 6 september 2014 zal Aalsmeer opnieuw
Vuur en Licht op het Water beleven.
Foto: www.kicksfotos.nl.

len, gelijk met de avondopenstelling
van de gemeentelijke publieksbalie. Een bezoek aan het Energieloket kan zonder afspraak en is gratis. Het Energieloket is een samenwerking tussen Sienergie en de gemeente Aalsmeer. Het is bedoeld
voor particuliere woningeigenaren,
huurders, VvE’s en ondernemers in
de gemeente. Zij kunnen hier onafhankelijke informatie inwinnen over
de mogelijkheden van woningisolatie, duurzaam renoveren, zonnepanelen en zonneboilers, aanbieders,
subsidieregelingen, de duurzaamheidlening van de gemeente en nog
veel meer. Sienergie is een particulier initiatief, een ideële stichting
zonder winstoogmerk, die als onafhankelijke intermediair een bijdrage
wil leveren aan een energieneutraal
Aalsmeer. Zie voor meer informatie
www.sienergie.nl of kom langs bij
het Energieloket.

Ongedwongen laagdrempelig:
Brasserie Café Oevers
Kudelstaart - Rob en Joyce Amelsbeek hebben een fantastisch begin
gedraaid met hun restaurant aan
het water in Kudelstaart. “Daar heeft
de prachtige zomer natuurlijk aan
bijgedragen. Het terras zat dagelijks
vol met zonaanbidders en liefhebbers van lekker eten en drinken. Ze
zaten bij ons absoluut aan het goede adres!” Aldus Rob, die zichtbaar
in zijn element is. “Het is precies geworden wat we voor ogen hadden.
Er zijn wellicht wat beginnersfoutjes gemaakt, maar inmiddels draait
ons team als een gesmeerde machine. We zijn allen goed op elkaar ingespeeld en dat merken de gasten.
We varen deze koers, die zo dicht
bij ons staat, dus verder.” Oevers
heeft een laagdrempelig concept.
Men kan er zes dagen in de week
terecht vanaf tien uur ’s morgens
voor een kop koffie aan de stamtafel met iets lekkers erbij. Er is een
dagkrant aanwezig en wat ander
leesvoer, dus alleen binnenkomen is
een optie. Op de uitgebreide lunchkaart staan vervolgens vers belegde
broodjes en salades of uitsmijters,
maar er kan zelfs iets van de grote
kaart besteld worden, mits op voorraad. Rob vervolgt: “Bij ons kan eigenlijk alles, wij zijn flexibel zonder
de kwaliteit en service uit het oog te
verliezen, dát is onze kracht.”
High Wine
Iedere twee maanden wordt de dinermenukaart aangepast en er zijn
altijd een aantal gerechten buiten
de kaart om te verkrijgen die geschreven staan op de muur van het
restaurant. Er zal tevens een doordeweekse daghap worden geïntroduceerd en de desserts zijn ook
wisselend. Uiteraard mogen de speciale koffie’s niet ontbreken. Joyce
Amelsbeek vertelt tussendoor over
de bijzondere High Tea en High Wine die vanaf twee personen is te bestellen: “De High Wine kan al vanaf
twee uur genuttigd worden en be-

vat een viertal gerechtjes, weer bestaande uit verschillende hapjes en
wordt begeleid door bijpassende
wijnen. De prijs is slechts 24,50 per
persoon. Het is echt een aanrader
om met een groep te doen, of als familiefeestje of gewoon gezellig samen met een vriendin. Ook de High
Tea is erg bijzonder. Ik kan je verzekeren; je gaat gegarandeerd de deur
uit met een gevulde maag, want er
zijn naast zoete starters ook hartige warme gerechtjes bij. De High
Tea kost slechts 20,50 per persoon.”
En dan biedt Oevers nog een gezellige bar waar zelfs zonder te dineren van gebruik kan worden gemaakt. Ook de vergaderruimte boven kan worden benut. Deze ruimte is vrij te gebruiken als daarbij een
lunch wordt gereserveerd. Rob en
Joyce hebben genoeg ideeën voor
de volgende fase. “We zijn van plan
om af een toe livemuziek ten gehore
te laten brengen of thema-avonden
te organiseren en in de winter toveren we Oevers om tot een sprookjesachtige kersttafereel. Waarover
later natuurlijk meer, want laten we
eerst het bootseizoen maar op een
gepaste manier afsluiten. Hoe kan
dat beter met het viergangen actiemenu ‘Beleef de Herfst’, bestaande
uit diversen bereidingen van zalm
of een boterzachte rundercarpaccio, als tussengerechtje een kleine bospaddenstoelensoep, vervolgens een keuze uit runderentrecôte van de grill met champignonnensaus en een aardappelmousseline met truffel óf scholfilet op een
bedje van pestopasta en als nagerecht een driekleuren chocoladetaartje met vanille-ijs en slagroom
voor slechts € 27,50. Ervaar de verrassende sfeer bij Brasserie Oevers
aan de Kudelstaartseweg 228 in Kudelstaart telefoonnummer: 0297324145
www.brasserieoevers.nl
Dinsdags gesloten.
Door Miranda Gommans

1 Jarig jubileum Shoeby
Aalsmeer groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen week vierde
Shoeby Aalsmeer haar 1-jarig jubileum. Wilfred en Miranda Koekkoek
grepen deze gelegenheid aan om
alle klanten eens extra in het zonnetje te zetten. Alle klanten konden
deze week hun complete aankoopbedrag terugwinnen.
Wegens de grote opkomst van de
viering hebben Wilfred en Miranda
besloten om drie winnaars te trekken. De gelukkige winnaars zijn
Marga Springintveld en Marissa
Verhoef uit Aalsmeer en Elles Tissen uit Kudelstaart! Het eerste jaar

is voorbij gevlogen. Wilfred, Miranda en de medewerksters willen alle klanten dan ook bedanken voor
het vertrouwen en het succes van
de jubileumweek. Elke dag staan zij
weer met plezier klaar om u te helpen! Shoeby biedt fashion voor dames, heren, en kids. De winkel van
Wilfred en Miranda is één van de
ruim 250 Shoeby winkels in Nederland en België. Shoeby onderscheidt
zich door de uitstekende service, de
gastvrijheid, de goede prijs/kwaliteitverhouding en de snel wisselende collecties. Shoeby is te vinden in
de Zijdstraat 34-36.

Informeren en inspireren
op Vitaliteit 50+ Markt
Aalsmeer - De meeste 50+’ers
willen graag zo lang mogelijk in
hun vertrouwde huis blijven wonen,
dat dan wellicht aan gewijzigde
woonwensen moet worden aangepast. Naarmate men ouder wordt,
wordt meer tijd in huis doorgebracht en wordt sneller de verwarming aangezet om het geriefelijk te
maken. Zeker in oudere huizen leiden vocht, tocht en koude voeten
vaak tot hoge energiekosten. Dat
kan anders! Allereerst is het aan te
raden de woning als het ware warm
in te pakken, zodat minder warmte naar buiten verloren gaat. Goed
isoleren dus! Dat maakt het bin-

nenklimaat gelijk een stuk aangenamer en – niet te vergeten – gezonder. En het scheelt bovendien
enorm in het gasverbruik. Is uw
woning goed geïsoleerd dan kunt u
uw energierekening nog lager krijgen door te kiezen voor een HR+
ketel of warmtepomp als verwarming of een zonneboiler voor warm
water. En met zonnepanelen wekt u
uw eigen groene stroom op. Welke maatregelen u ook treft, u, uw
portemonnee én het milieu varen
er wel bij en uw woning blijft waardevast! Laat u vakkundig informeren en inspireren met een bezoek
aan de Energiemarkt die Stichting

Sienergie in samenwerking met
de in woningisolatie, verwarming
en zonne-energie gespecialiseerde bedrijven organiseert tijdens
de Vitaliteit 50+ Markt op 5 oktober aanstaande. Natuurlijk is er ook
van alles te zien en te doen voor uw
vitaliteit: fitheidstests, nek massage, gezondheidsproducten, maar
ook dans en muziek. Hoe blijf je
gezond, actief en zelfstandig? Waar
kun je terecht als je ondersteuning
of zorg nodig hebt? En als ik wat
minder te doen heb, tijd over heb of
zelfs eenzaam ben, wat dan? Op de
themamarkt Vitaliteit kunnen ideeen en inspiratie opgedaan worden.
En kennis maken met de nieuwste
trends en ontwikkelingen over een
gezonde levensstijl, gezond eten,
recreëren, gezond werken, lifestyle,
bewegen en sport, zorgverlening
en financieel advies.

Alles onder één dak
Laat je informeren en inspireren met een bezoek aan de
Vitaliteit50+Markt. Dit jaar kent
de markt drie thema’s die allemaal
raakvlakken met elkaar hebben: Vitaal en gezond blijven, prettig wonen en meer wooncomfort en lagere energiekosten.
Belangstellenden zijn van harte
welkom op 5 oktober van 11.00 uur
tot 17.00 uur in het gemeentehuis
op het Raadhuisplein.
Informatie: Stichting Dialectica:
Bernhard Schellenberger, bernhardschellenberger@hotmail.com,
tel. 06-83226784; Stichting Sienergie: Ulla Eurich, ulla@sienergie-aalsmeer.nl, tel. 06-52667700;
Woonmarkt: Jon van Luling, jon@
vanlulingvastgoed.nl,
tel.
0613492011.
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kinder- en jeugdkrant

Eerste Kids Praise in Oosterkerk

Davy wint scholierentriatlon

Aalsmeer - Op 29 september is
de eerste Kids Praise van dit seizoen. De activiteit wordt gecreëerd
door de jeugd van de Oosterkerk.
Deze speciale kinderdienst houdt
in dat kinderen in de basisschool
leeftijd van harte welkom zijn. Om
de maand is er zo’n kinderdienst,
met daarbij een thema. Het thema
voor dit nieuwe seizoen is Jozef. Het
verhaal van Jozef staat in het eerste boek uit de bijbel: Genesis. Jozef is één van de twaalf zonen van
Jacob en beleeft een hoop span-

Aalsmeer - Een dag voor klassieke hele triathlon was Almere-Stad
op vrijdag 13 september het toneel
voor de Scholierentriathlon. Deze
wedstrijd is voor sportprofiel klassen van het voortgezet onderwijs in
de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.
Aan de start stond ook het Amstelveen College met Davy Heijsteeg als
leerling en atleet van het Oceanus
Multi Triathlon Team. Het triathlon
team heeft een goede relatie met
het Amstelveen College, omdat jaarlijks zes triatlon clinics worden gegeven als voorbereiding op de jaarlijkse scholierentriatlon in Almere.
Deze clinics worden gegeven door
de trainers van de Aalsmeerse opleidingsverening. Om 12.00 uur werden de ruim 365 deelnemers ‘weggeschoten’ voor een mini-triathlon
over 380 meter zwemmen, 18 kilometer fietsen en 4 kilometer lopen.
Na een kleine 6 minuten stonden de
eerste atleten weer op de kant met
op een zesde plek (overall) Davy
Heijsteeg. De wissel zag er indrukwekkend uit met een flitsende start
van het fietsonderdeel. Tijdens het
fietsen kon Davy zich redelijk staande houden als 14 jarige in het veld
met atleten tot 18 jaar. Na de 18 kilometer om het weerwater kwam
Davy als tiende binnen en deze plek
zou hij niet meer loslaten. Hij kwam
met een tijd van 56.25 minuten over
de finish. Wat hem de eerste plaats
bij de heren onderbouw oplever-

nende avonturen. Elke Kids Praise wordt een stukje over hem ontdekt. De eerste Kids Praise gaat over
‘niet jaloers zijn’. Het eerste gedeelte van het leven van Jozef is te vinden in Genesis 37. Hier wordt hij verkocht door zijn eigen broers die erg
jaloers op Jozef zijn. Wil jij ontdekken wie Jozef is en wat hij allemaal
meemaakt? Kom dan op 29 september om 16.30 uur naar de Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269.
De kinderdienst duurt ongeveer een
uur. Iedereen is welkom.

Atletiekvereniging zoekt
sportieve meiden en jongens

Zo’n 200 kilo bijeen gebrach

Leerlingen Antoniusschool
halen zwerfvuil op
Kudelstaart - Enthousiaste leerlingen uit groep 7 van de Antoniusschool en hun leraren hebben afgelopen vrijdag 20 september met
succes de wijken in Kudelstaart
schoongemaakt. Opgesplitst in
twaalf groepjes van zes kinderen
struinden de leerlingen de buurten af. Plastic flesjes, snoeppapiertjes, frisdrankblikjes, boterhamzakjes en andere rommel belandden
in de vuilniszak. Gezamenlijk haalden de leerlingen zo’n 200 kilo aan
zwerfafval op. Een hele verbetering
ten opzichte van vorig jaar, toen de
kinderen twee keer zo veel zwerfvuil opraapten. “Geweldig om te
constateren dat de omgeving schoner is geworden en ik hoop dat we
dit samen met de inwoners van Kudelstaart kunnen vasthouden”, aldus Hans Vonk, bestuurslid van de
Dorpsraad Kudelstaart. De inzet en

betrokkenheid van de leerlingen bij
de schoonmaakactie was groot en
de leerlingen lieten weten dat ze vaker de buurt willen schoonprikken.
Terwijl Meerlanden het opgeprikte vuil afvoerde naar de milieustraat, genoten de kinderen, trots en
voldaan, van een welverdiend zakje chips. De lege chipzakjes belandden natuurlijk allemaal wel in de
vuilnisbak! Met de schoonmaakdag
worden de scholieren en overige inwoners van Kudelstaart bewust gemaakt van het probleem zwerfafval.
Immers, als zwerfafval – door mensen op straat weggegooid of achtergelaten vuil – niet wordt opgeruimd,
brengt het schade toe aan het milieu. De Meerlanden houdt regelmatig zwerfafvalacties op basisscholen. Het bedrijf vindt het belangrijk
dat jongeren zich bewust worden op
het gebied van (zwerf)afval.

Leerlingen Antoniusschool aan de slag. Foto: De Meerlanden.

Aalsmeer - De herfst staat al weer
een beetje voor de deur. Voor atleten en hardlopers betekent dit dat er
alweer enigszins reikhalzend wordt
uitgekeken naar het winterseizoen.
Het winterseizoen dat voor veel atleten in het teken staat van crosswedstrijden. Wedstrijden die gehouden worden in bos of duingebied op
regelmatig geaccidenteerd terrein.
Lekker rennen in de buitenlucht in
een gezonde en vaak mooie omgeving. Atletiekvereniging Aalsmeer is
op zoek naar enthousiaste, sportieve
en misschien wel talentvolle jongens
en meisjes in de leeftijd van dertien
tot en met achttien jaar, die de uitdaging aan durven te gaan. De uitdaging om te trainen voor en deel te
nemen aan de regionale crosscompetitie voor junioren. Deze compe-

titie bestaat uit een drietal wedstrijden waarbij de sterkste crossers van
de regio uit zullen komen in de regiofinale op 8 maart. De trainingen
voor deze wedstrijden worden gehouden op de atletiekbaan aan de
Sportlaan op dinsdag en donderdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
en staan onder leiding van trainer
Erik Witpeerd. Tevens zullen er in de
weekeinden een aantal keren bos
en duin trainingen worden georganiseerd om zo alvast een beetje het
‘crossgevoel’ te krijgen. De eerste
trainingen vinden plaats op de atletiekbaan op dinsdag 8 en donderdag
10 oktober. Spreekt dit je aan, ben je
enthousiast, sportief of vind je jezelf
misschien wel talentvol? Meld je dan
aan bij AV Aalsmeer, Erik Witpeerd
via info@avaalsmeer.eu.

de. Ook was er voor Suzan Goossens van het Amstelveen College
een mooie derde plaats weggelegd
bij de bovenbouw dames. Aangezien de andere atleten van het Amstelveen College ook erg goed deden was het een groot plezier om
te zien dat de school de beste was
van de 14 deelnemende scholen. De
leerlingen van het Amstelveen College konden zo de titel ‘best presterende school’ en een grote beker
zeer tevreden naar huis keren. Meer
weten over triatlon? www.multi-triathlon-team.nl.

Streetwise op De Hoeksteen
Aalsmeer - Een feestelijke dag
over het onderwerp Verkeer vond
plaats op 13 september op basisschool De Hoeksteen. In alle groepen werd de hele ochtend aandacht aan het onderwerp besteed.
ANWB-instructeurs voerden het
programma Streetwise uit. Spelenderwijs werd de kinderen goed en
veilig verkeersgedrag aangeleerd en
werd hen gewezen op de risico’s. De
kleuters leerden bijvoorbeeld hoe zij
veilig kunnen oversteken op het zebrapad en bij het stoplicht. De kinderen van groep 3 en 4 mochten

rondrijden in een elektrische auto
in de gymzaal. Groep 5 en 6 mochten als passagiers mee in een auto
die zo hard mogelijk remt. Zij ontdekten dat een auto die 50 kilometer per uur rijdt pas 21 meter verder stilstaat. De oudste leerlingen
van de school legden een parcours
af op het schoolplein en mochten
de elektrische step uitproberen. Het
was een geslaagde dag. De boodschap was duidelijk: houd rekening
met de gevaren in het verkeer en
zorg dat je er op een veilige manier
zelfstandig aan leert deel te nemen!

Foto: Annefie van Itterzon

Kip en konijn tevreden!

Veel animo voor workshop!
Aalsmeer - Een workshop dieren
van dichtbij tekenen voor kinderen
werd afgelopen zaterdagmiddag tijdens de Kunstroute georganiseerd
door de vrijwilligers van de Kinderkunstzolder in het Oude Raadhuis.
Vele jongens en meisjes mochten
begroet worden en graag namen
zij de kwasten en potloden ter hand

om een kip of een konijn te tekenen.
Ook ouders konden meedoen en
menigeen ging gezellig met zijn of
haar kind aan de slag. De modelllen: kip en konijn zijn tevreden na
het bekijken van de resulaten. Ze
vonden het trouwens ook helemaal
niet erg om geaaid te worden. Vooral konijn heeft hiervan genoten!

Groep 7 van Zevensprong
in actie op sportdag
Rijsenhout - Op woensdag 18 september deed groep 7 van basisschool De Zevensprong mee aan
de sportdag ‘Kids for Kids School
Olympics’ in het Arnolduspark te
Hoofddorp.
Aan deze sportdag deden 511 kinderen van 15 verschillende scholen mee. Voorafgaand aan de sportdag hebben de kinderen van groep
7 geld ingezameld voor Stichting
Leergeld Haarlemmermeer. Deze stichting maakt het mogelijk dat
kinderen uit arme gezinnen kunnen
deelnemen aan activiteiten, waardoor zij hun talenten op sportief,

educatief en cultureel gebied verder
kunnen ontwikkelen. Door middel
van een flessenactie en het verkopen van cakejes, limonade en rozen
heeft groep 7 in totaal 227,30 euro
opgehaald. Een mooie bijdrage voor
het totaalbedrag van 1445 euro! Op
de dag zelf hebben de kinderen verschillende sporten gedaan, zoals
voetbal, volleybal, atletiek, tennis,
handbal, dans en hockey. Ingedeeld
in drie groepen vertegenwoordigden ze allemaal een land. Groep 7
van De Zevensprong vertegenwoordigden de landen Peru, Oekraïne en
Oostenrijk.

Gedichtentuin: Geslaagd
project voor de Hoeksteen
Aalsmeer - Een half jaar geleden
bogen de kinderen van groep 7 van
De Hoeksteen hun hoofden over het
maken van een gedicht. Donderdag
19 september zagen ze hun poëzie
met thema ‘emotie’ in de Gedichtentuin van het Boomkwekerskerkhof op groot formaat staan. De nu 8e
groepers kwamen klassikaal op de
fiets naar dit voor velen onbekende
groenmonument. Dorpsdichter Marcel Harting liet opnieuw zijn gedicht
horen waarin hij alle namen van de
kinderen en de onderwerpen die aan
bod kwamen vermeldde. De verschillende emoties had hij in emoticons
op zijn T-shirts staan. Laag na laag
werden angst, blijheid, verlegenheid,
boosheid en ondeugend zijn zichtbaar. De dichtertjes reageerden ver-

rast op deze striptease. Daarna wervelden de kinderen over de tuin om
hun eigen gedicht te zoeken en die
van de anderen te lezen. Op verschillende plekken had Marcel grote blanco vellen papier geplaatst met
zinnen als: ‘Ik ben blij als..., ik ben
bang als... ik ben alleen als... etc. De
kinderen schreven hier hun spontane reacties op. Iedereen stak zijn
hand op toen de juf vroeg of dit een
geslaagd project was. Na afloop was
er voor ieder kind een bundel van
hun gedichten. Bij Het Boekhuis en
de Read Shop is de bundel te koop
voor 5 euro. Misschien is het gedichtenzaadje in goede aarde gevallen
en kan van de jeugdige talenten van
nu in de toekomst mooie gedichten
tegemoet gezien worden.

Zwemtalenten Oceanus op
Nationale Minioren Dag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
waren drie jeugdige talenten van
zwemvereniging Oceanus door de
KNZB uitgenodigd voor de Nationale Minioren Dag 2013 in Arnhem.
Elk jaar organiseert de KNZB deze
dag voor talentvolle zwemmers in
de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De uitnodiging is gebaseerd op gezwommen tijden in het afgelopen zwemseizoen. Voor Oceanus waren Amber Celie, Thomas Weening en Jane
Sommeling aanwezig. De dag begon
met een ontvangst op het CIOS in
Arnhem waarna de kinderen werden
ingedeeld in diverse leeftijdsgroepen. Voor de kinderen was er een
gevarieerd programma opgesteld
met diverse spellen, een landtraining
en een swimclinic. De swimclinic
werd verzorgd door Sebastiaan Verschuren, internationaal topzwemmer

met als specialisatie de borstcrawl.
Verder was er een meet & greet met
Bastiaan Lijesen en Dion Dreesseens, beide Olympische zwemmers.
En natuurlijk was er tijd om op de
foto te gaan met deze zwemtoppers.
Voor de ouders was er ook een gevarieerd programma met lezingen
over puberende breinen en verantwoorde voeding. De ouders van topzwemster Ranomi Kromowidjojo verhaalden over hun ervaringen. Al met
al een bijzonder leerzame dag voor
de kinderen en hun ouders. De hele
dag maakte veel indruk op de jonge
zwemmers, die al weer enige weken
vele banen per training afwerken om
ook dit zwemseizoen weer zo goed
mogelijk te presteren. De Nationale Minioren Dag was in ieder geval
een inspirerend begin van het nieuwe zwemseizoen.

Van links naar rechts: Jane Sommeling, Amber Celie, Sebastiaan Verschuren
en Thomas Weening.
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Kleurig weekend met Kunstroute
en Bloemencorso Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de zestiende
maal vond afgelopen weekend de
Kunstroute Aalsmeer plaats en voor
de derde keer ging, terug van weggeweest, het Bloemencorso op pad.
De Kunstroute kende dit jaar een
record aantal deelnemers, totaal
honderd en een schilders, beeldhouwers, fotografen, ontwerpers,
muzikanten en acteurs, die hun
werk tentoonstelden op liefst 24 locaties, die per (brom)fiets onderling prima te bereiken waren.
De stoet praalwagens van het Bloemencorso is groeiende, maar de
glans van vroeger met veel pracht
en praal is zeker nog niet bereikt.
Het Kloosterhof in de Clematisstraat was zaterdag opnieuw het
startpunt van het Bloemencorso en
aan oud-burgemeester Joost Hoffscholte de eer om de officiële opening te verrichten. Een half uur later gaf huidig burgemeester Jobke Vonk-Vedder het startsein voor
de jaarlijks in populariteit groeiende Kunstroute bij jachthaven Otto
aan de Uiterweg 94 waar het jazztrio van Katelijne van Otterloo voor
de muzikale aanvang zorg droeg.
De befaamde zangeres is overigens ook te zien en te horen tijdens het eerste jazzconcert van
het seizoen in cultureel café Bacchus op 12 oktober. Het Bloemencorso trok tijdens haar route door
de Ophelialaan en het Baanvak via
de Stommeerweg naar het Praamplein en het centrum veel bekijks.
Enkele grote praalwagens, veel
luxe wagens en authentieke voertuigen vormden de kleurige stoet.
Vooral de wagens van het Kloosterhof en de Kinderboerderij kregen
veel applaus. Maar ook veel waar-

dering was er onder andere voor
de wagens met de stuntfietsers en
de golfers, de bestelauto’s met de
racewagen en met de kaarten en
bij het Bloemencorso hoort muziek
en deze werd verzorg door drumband Ophelia en een groep slagwerkers.
Superdruk op Uiterweg
Na de presentatie van het corso
ging menigeen vervolgens op weg
om de Kunstroute te gaan bewandelen of te fietsen. Natuurlijk waren er ook al enthousiastelingen
die na het officiële startsein gelijk
op pad waren gegaan, want wie de
hele Kunstroute zou willen bezoeken, had eigenlijk wel twee dagen
nodig. En, dat kon en is gedaan.
Zowel zaterdag als zondag was
het superdruk op de Uiterweg en
op de wegen tussen de wat verder
liggende locaties. Alvast een kijkje
nemen wat het totale aanbod kon
overigens beide dagen in de Popup Art Store in de Zijdstraat, waar
de schilderijen, beelden en onder
andere ook sieraden te koop werden aangeboden. Nieuw waren onder andere de locaties bij jachthaven Nieuwe Meer (met het pontje over), de tot atelier omgetoverde
voormalige school in de J.P. Thijsselaan en de Kunstkwekerij aan de
Hornweg.
Culturele aanbod
De opstelling van het Bloemencorso met presentatie van het culturele aanbod van het Crown Theater en vertier voor de jongste bezoekers op het plein voor het studiocomplex aan de Van Cleeffkade zondag was overigens prima in
te passen in de uitgestippelde te

volgen Kunstroute. De Kunstroute presenteerde een scala aan variatie aan schilderijen, tekeningen,
foto’s en ondermeer beelden. Menig bezoeker was onder de indruk
van de verschillende technieken
en creatieve uitingen. Leuk is ieder
jaar weer de kunst tussen de geurende rozen en andere planten en
struiken op de Historische Tuin. Een
ware ontdekkingstocht om de toch
zorgvuldige gesitueerde objecten
te vinden.
Ook veel nieuwsgierigheid was er
naar de Gebreide Boomgaard, het
breiproject van Karin Borgman,
Femke Kempkes en Jan Daalman
bij het atelier aan de Uiterweg. Aan
wethouder Gertjan van der Hoeven van cultuur zaterdagmiddag
de eer om de laatste boom in te
pakken. Door jong en oud is deelgenomen aan dit project en misschien heeft dit initiatief het breien
wel weer ‘in’ gemaakt. Zelf aan de
slag konden de bezoekers hier ook,
evenals op menig locatie schildersezels klaar stonden en onder andere konden tegels beschilderd worden. Voor de kinderen was zaterdag een workshop konijn of kip tekenen door de werkgroep Kinderkunstzolder en hier was veel animo
voor. Livemuziek van verschillende bands en artiesten op een groot
aantal locaties completeerden deze
zestiende Kunstroute, waarbij het
weer overigens alles mee viel. Conclusie: Meer dan geslaagd en zeker op de culturele agenda in september houden! Met foto’s nog een
indruk van het afgelopen kleurige
weekend.
Door Jacqueline Kristelijn

Locatie De Populier veelzijdig!

Burgemeester versiert wagen Bloemencorso

Aalsmeer - De oude tuinbouwschool van het Wellantcollege biedt tijdelijk
ruimte aan kunstenaars en deed dit jaar voor het eerst mee aan de kunstroute. Ondank s dat de locatie uit de route lag, trok het toch bij vlagen veel
bezoekers met enthousiaste reacties. “Wat een goede bestemming van dit
gebouw en wat een unieke locatie en kunst!” De locatie was door de kunstenaars flink onder handen genomen en in de heerlijke tuin was een gezellig terras gecreëerd Zelfs het zonnetje kwam beide dagen langs en maakte deze nieuwe locatie samen met de kunst en artiesten tot een idyllische
locatie! Wat jammer dat het gebouw in de Jac. P. Thijsselaan 12 verkocht
gaat worden!

Aalsmeer - Burgemeester Jobke Vonk-Vedder stak vorige week vrijdag de handen letterlijk uit de mouwen. Ze hielp die ochtend volop mee bij het optuigen van
de prachtig versierde corsowagen van de kinderboerderij. Samen met de vele vrijwilligers, onder wie ook wijkbestuurders, versierde ze zowel auto als wagen met veel
groen en kleurrijke bloemen. “Heerlijk om fysiek mee te bouwen aan de prachtige
bloemenwagen van kinderboerderij Boerenvreugd. Ook zo mooi dat het Aalsmeerder
bloemencorso is teruggekeerd nadat het na 60 jaar was verdwenen. Het bloemencorso hoort gewoon bij ons dorp”, aldus de burgemeester in een reactie. Enthousiast toverde zij samen met ondermeer Bep Korsse, actief in het bestuur van het wijkoverleg,
de Boerenvreugd-wagen om tot één groot bloemen en plantenparadijsje op wielen.

34 Nieuwe Meerbode
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Weer wisselbeker voor
zwemmers van Oceanus
Aalsmeer - Het zwemseizoen 20132014 is van start gegaan op zaterdag 21 september tijdens de Zoetermeese Mijl. 25 Zwemmers van Oceanus reisden af naar Zoetermeer om
daar voor het vierde jaar op rij deel
te nemen aan deze wedstrijd. De afgelopen drie edities is de wisselbeker
met de Oceanus ploeg huiswaarts gegaan, dus dit jaar stond er een nieuwe klaar, zou deze ook mee gaan
naar Aalsmeer? Om 15.00 uur klonk
het eerste startsignaal. Voor de Oceanus ploeg kwamen Romee Veldt, Femme Bol, Lieke de Boer en Nina Bellaart aan de start op de 100 meter vrije
slag, en de toon werd meteen gezet.
Femme veroverde het goud en er werden meteen drie persoonlijke records
gezwommen. Na de meiden was het
de beurt aan Jochem van Zanten en
Liam Breebaart op dezelfde afstand
en de jongens veroverden de gouden
en zilveren medaille waarbij Liam zijn
tijd met vijf seconde aanscherpte. Op
de 200 meter vrije slag wist Robin Pagano Mirani zichzelf te verbazen door
een tijd van 2.28,42 neer te zetten,
een persoonlijk record. Vincent Moolhuijsen en Thomas Verouden kaapten een gouden en bronzen medaille weg. Michelle Meulenbroek zwom
op de 200 rugcrawl maar liefst zes seconde van haar tijd af mocht de zilveren medaille ophalen in een tijd van
2.36,45 , Eva van der Born werd net
vierde. Bart Sommeling veroverde de
gouden plak in de tijd van 2.20,06 en
Yves Maurice scheurde in het heetst
van de strijd zijn badmuts volledig aan
flarden en wist zijn tijd aan te scherpen tot een 2.53,38. Op de 200 meter
school was het een strijd der titanen
tussen Lianne Bouwmeester en Fabienne Vork, helaas werd Fabiënne gedist waardoor Lianne met het goud
naar huis ging. Sebastian van der
Born en Roan van Bakel legden beslag op een zilveren en bronzen medaille. Bij de 200 wisselslag was er zilver voor Giulia Corsi en een persoonlijk record voor Finn Vos en Michael
Masseurs. De 100 meter schoolslag
leverde goud op voor Liam, zilver voor
Jochem en brons voor Nina. Bij de Senioren open 100 vlinder mocht Amber
Bellaart de Oceanus ploeg vertegenwoordigen en zij zwom maar liefst 14

seconde van haar tijd af, 1.41,43 was
goed voor de vierde plaats. Simone
Huisman kwam na een jaar van afwezigheid in verband met een schouderblessure aan de start op de 100 meter vrije slag en ze deed het goed met
een tijd van 1.16,61 is ze op de weg
terug, Anouk Hilgers zat net iets boven haar tijd maar deed het super. Michelle haalde het zilver op en Bart wist
maar liefst een 56,36 op de klokken
te zetten op deze afstand, ook goed
voor zilver.
De 100 meter rugcrawl leverde een
Oceanus podium op met Fabiënne, Lianne en Robin en Roan kaapten de
gouden medaille weg bij de heren. Bij
de 100 schoolslag legde Amber beslag op het zilver en Emma van Zanten
scherpte haar tijd aan tot een 1.41,34.
Als slot van de dag werd de 4 x 50
meter vlinderslag estafette gezwommen en wat was het spannend. De
ploeg van de dames en de heren werd
uit volle borst aangemoedigd. Beide
ploegen werden nipt tweede waarbij
de heren Vincent, Yves Maurice, Bart
en Thomas de inschrijftijd aanscherpte tot een 1.57,14. Om 17.30 uur zat het
erop, 40 persoonlijke records verder
en al snel werd duidelijk dat de bokaal voor de heren, dames en wisselbeker mee gingen naar Aalsmeer. Het
belooft nog een mooi zwemseizoen te
gaan worden.

Zaterdag 28 september:
AALSMEER
Aalsmeer 1 – Nootdorp 1
Aalsmeer 2 – AFC 2
AFC 5 - Aalsmeer 3
Aalsmeer 4 – IJmuiden 5
Abcoude 2 - Aalsmeer 5
Muiderberg 3 - Aalsmeer 6
Aalsm/RKAV.Vet.1 – Houten Vet.1

TOV VR.2 - Aalsmeer VR.1

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Houten Vet.1

14.30 u

Chocolaatjes voor de winnaars Roy (links) en Albert.

JONG AALSMEER UNITED

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

HBC A1 - J.A.United A1
VVC A2 – J.A. United A2
Velserbroek B1 - J.A.United B1
Hillegom B5 - J.A.United B3
J.A.United C1 – Wherevogels C1
Zandvoort C1 - J.A.United C2
RAP C2 - J.A.United C3

Prijzen voor Albert en Roy
Kudelstaart - Het seizoen van de
dartclub Poel’s Eye is dan eindelijk
begonnen. Het seizoen omvat 15
‘gewone’ speelavonden en drie andersoortige toernooien (De Open
Kudelstaart , het Koppel Toernooi
en het Blind Koppel Toernooi) Het is
al vaak genoeg gezegd, maar men
hoeft geen lid te zijn of van te voren in te schrijven, dus de drempel
om (een keer) een avondje te darten
ligt erg laag. Ook leuk is het vier niveau systeem op de ‘gewone’ speelavonden, wat aantrekkelijk is voor
zowel de geoefende als de recreatieve darter. Het grote aantal dartsborden, en het grote scherm op het
podium, helpen de speelavond vervolgens vlot te laten verlopen, zodat
de finales zo rond de klok van twaalf
uur gespeeld kunnen worden. Kortom, voor elke darter is de dartclub
Poel’s Eye ‘the place to be’. De eerste speelavond leverde dus acht finalisten (in vier finales) op. Op het
hoogste niveau begonnen Erik Jan
Geelkerken en Tjitte Miedema het
seizoen uitstekend, zij speelden onderling om de hoogste eer. Erik Jan
speelde voor de zevende keer ooit
de ‘Grote Finale’ en won uiteindelijk
voor de derde keer ooit. Tjiite bleef
zodoende op zes gewonnen finales
ooit staan na tien gespeelde finales.

Het tweede niveau, de A Verliezerronde, werd een prooi voor Marco
Cornelisse. Marco is nog altijd degene met de meeste speelavond
overwinningen ooit, namelijk 26. Peter van de Laarse werd knap tweede op het tweede niveau. De B Winnaarsronde, het derde niveau, werd
een prooi voor de terug gekeerde Roy de Jong. In een grijs verleden won Roy drie speelavonden,
namelijk in het seizoen 2006-2007
en 2008-2009 (twee keer). Tweede
werd Remco Maarse, die trouwens
in een nog grijzer verleden (seizoen
2005-2006) een speelavond won.
De B Verliezerronde werd gewonnen door Albert Geleijn, die ook de
hoogste uitgooi van de avond had
met een mooie 120 finish. Wilco van
Det werd tweede. Tot slot mocht
Huib Gootjes gooien voor de Triple Pot, maar hij vond de juiste triple niet. Op de website www.poelseye is een filmpje van deze poging te zien, plus alle andere relevante informatie over de dartclub.
De volgende speelavond is morgen,
vrijdag 27 september. Vier nieuwe
ronden, vier nieuwe kansen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.

Junioren

15.00 u
12.00 u
14.45 u
14.45 u
12.30 u
10.30 u
9.30 u

Pupillen
Legm.vogels D1 - J.A.United D1
11.00 u
J.A.United D2 – Kon.HFC D 5
11.15 u
J.A.United D3 – Kon.HFC D 8
13.00 u
Buitenveldert D4 - J.A.United D4
8.30 u
J.A.United D5 - SCW D2
10.00 u
J.A.United D6 – OlympiaHaarl. D4 11.30 u
J.A.United D7 – SDZ D9M
9.00 u
EDO E1 - J.A.United E1
9.00 u
J.A.United E2 – Zwanenburg E1
9.30 u
J.A.United E3 - Pancratius E4
11.00 u
BSM E2 - J.A.United E4
10.00 u
J.A.United E5 – Overbos E4
11.00 u
J.A.United E6 – Swift E6
9.30 u
VVC E7 - J.A.United E7
9.15 u
DIOS E8 - J.A.United E8
10.00 u
DIOS E9 - J.A.United E9
11.15 u
J.A.United E10 – Hertha E5
9.30 u
J.A.United F1 – VVC F1
9.00 u
J.A.United F2 – Legm.vogels F2
9.00 u
Pancratius F4 - J.A.United F3
10.15 u
J.A.United F4 - DSOV F4
9.00 u
J.A.United F5 – Amstelveen F3
9.00 u
OlympiaHaarl. F4 - J.A.United F6G 9.00 u
RKDES F4 - J.A.United F7G
9.30 u
KDO F5 - J.A.United F8
10.15 u

Meisjes
BSM MA.1 - J.A.United MA.1
12.45 u
J.A.United MB.1 – Buitenveldert MB.2 12.30 u
J.A.United MC.1 – Hillegom MC.1 11.00 u
J.A.United MC.2 – Hoofddorp MC.2 12.30 u
Haarl.Kennemerl.MD.1-J.A.United MD.1 11.00 u
DIOS ME.2 - J.A.United ME.1
11.00 u

RKDES

Pupillen

de koek op voor de witspeler. 6-0 en
er leek nog meer in te zitten. De tegenspeler van Mladen Cicek was namelijk door zijn vlag gegaan. Hij had
echter een sterk verweer dat de klokken verkeerd waren ingesteld bij het
nieuwe speeltempo. Aangezien de
waarheid moeilijk was te achterhalen werd er nog maar doorgespeeld.
Ondertussen had Huup Joosten het
eerste halfje af moeten staan in de
hectiek om hem heen. dat werd ook
de uitslag bij Mladen, waardoor een
prachtige 7-1 eindstand ontstond.
Het bleef nog lang onrustig in Kudelstaart. Uitslagen derde ronde interne competitie:
Clemens Koster
Arie Spaargaren
Mladen Cicek
Jos Bakker
M Hogenboom
Abdul Wasei
Martin v.d Laan
Jos Oltshoorn
Jan Bosman
Gerrit Harting
Cees Verburg
Tom van der Zee

-

Steinhart
½-½
P Verschueren ½-½
Wim de Hertog ½-½
Jan van Willigen 0-1
F Buskermolen 1-0
Gerard Verlaan 0-1
Hans Pot
½-½
Kees v.d.Weijden 0-1
Leo Buis
1-0
Marco Hutters ½-½
Piller
0-1
Gerard van Beek 1-0

Volleybal jeugdteams
Oradi maken goede start
Kudelstaart - Oradi/Omnia heeft
met drie jeugdteams een flitsende
start gemaakt in het nieuwe volleybalseizoen! Op zaterdag 21 september speelden de teams MB1, MB2
en MC1 hun eerste wedstrijd in de
Proosdijhal. Na maandenlange organisatie van de kledingcommissie verschenen alle spelers in hun nieuwe,
mooie sporttenue in de Aalsmeerse kleuren rood, groen en zwart. Het
zag er geweldig goed uit! De sfeer
zat er goed in en de teams hadden
er zichtbaar zin in. De MB1, fanatiek
als altijd, won zoals gehoopt de eerste wedstrijd met 4-0 van Amstelveen
MB2. De meiden van dit team zijn van
plan kampioen te worden dit seizoen,
als ze zo doorgaan gaat dat vast luk-

13.50 u

RKDES D1 – KDO D1
Hillegom D3 - RKDES D2
RKDES D3 – HBC D4
Swift D6 - RKDES D4
UNO E2 - RKDES E1
RKDES E2 – Hillegom E4
RKDES E3 – SCW E1
RKDES E4 – Hoofddorp E9
Legm.vogels E 11 - RKDES E5

ken. De MB2-meiden verrasten zichzelf door met 4-0 te winnen van Oberon MB1. Hun relaxte, bescheiden,
maar krachtige manier van spelen is
aangenaam om naar te kijken. Team
MC1 speelde voor het eerst in de
C, in een nieuwe samenstelling. Het
ging hun goed af. Zelfs de laatste set,
met nog maar vijf spelers, werd gewonnen, waardoor ze op een totaalstand van 3-1 kwamen tegen Spaarnestad MC3. De teams spelen hun
volgende wedstrijden op zaterdag 5
oktober. MB1 en MC1 spelen om 9.30
uur in de Proosdijhal, MB2 speelt om
13.00 uur in Hilversum. Ook volleyballen bij Oradi? Kom dan eens meetrainen op donderdagavond. Meer informatie op: volleybal@svomnia.nl.

11.00 u
11.30 u
9.30 u
10.30 u
9.30 u
11.00 u
13.00 u
11.00 u
11.00 u

8.45 u
9.30 u
10.00 u
9.30 u
13.00 u
9.00 u
9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Ariston’80 VR.1

Vrouwen

Overtuigende start SCA 1
Kudelstaart - Het eerste team van
Schaakclub Aalsmeer is het jaar begonnen met een klinkende 7-1 overwinning! In de thuiswedstrijd op zaterdag tegen promovendus De Waagtoren 3 uit Alkmaar kwamen de bezoekers er geheel niet aan te pas.
Koen Beentjes liet zien dat hij zijn basisplaats volledig waard is door als
eerste te winnen in zijn kenmerkende
stijl: eerst wat ruimte geven om daarna genadeloos toe te slaan. De voorsprong werd vervolgens flink uitgebreid door Rik Konst, Elham Wasei,
Henk van Leeuwen en Willem Hensbergen: 5-0! Dat de partij van Willem
vroegtijdig werd beslist door een telefoontje van zijn tegenstander maakte voor het toegestroomde thuispubliek hierbij niet meer uit. De sfeer in
Dorpshuis Kudelstaart zat er namelijk
goed in en de supporters hoopte op
een monsterzege. Theo Hendriks wilde daar wel aan meewerken. Stijlvol
ging hij met zwart in de tegenaanval
nog voordat zijn eigen koning veilig
stond. Pas na 22 zetten werd de zwarte monarch in veiligheid gebracht,
maar hiermee was dan ook meteen

14.30 u
12.00 u
12.15
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Overbos F2 - RKDES F1
RKDES F2 – VVC F3
Fortius F3 - RKDES F3
RKDES F4 – J.A.United F7.G
RKDES F5 – BSM F4
Amstelveen F4 - RKDES F6
RKDES F7 – NFC F4

13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – De Meer MB.1
VVC MC.1 - RKDES MC.1
RKDES MD.1 – VVC MD.1
DSS ME.2 - RKDES ME.1

11.00 u
15.00 u
9.30 u
13.30 u

SCW
F.C.Amsterdam 1 - SCW 1
Arsenal 2 - SCW 2
WV-HEDW 12 - SCW 3
SCW 4 – AFC 13
Swift 13 - SCW 5
ZOB Vet.1 - SCW Vet.1
SCW Vet.2 – AMVJ Vet.1
SCW Vet.3 – Bloemendaal Vet.2

14.30 u
12.00 u
11.30 u
15.00 u
17.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW A1 – HBC A3
SCW B1 – Kon.HFC B2
SDZ C2 - SCW C1
SCW C2 – RKAVI C1

12.00 u
10.00 u
13.45 u
10.30 u

Pupillen
SCW D1 - DEM D4
J.A.United D5 - SCW D2
RKDES E3 - SCW E1
Pancratius E 11 - SCW E2
SCW E3 – DSS E13M
SCW F1 – Kon HFC F4
HBC F3 - SCW F2
SCW F3 – Overbos F12M
Eemnes VR.1 – SCW VR.1

10.30 u
10.00 u
13.00 u
9.00 u
8.45 u
8.45 u
8.30 u
8.45 u
12.45 u

Meisjes
SCW MB.1 – Hillegom MB.1
ADO’20 MC.2 - SCW MC.1

12.00 u
11.30 u

Zondag 29 september:
RKAV
Swift 1 - RKAV 1
Swift 4 - RKAV 2
Arsenal 4 - RKAV 3
RKAV 4 – Sp.Martinus 3
RKAV 5 – Sp.Martinus 4
RKAV 6 – Legm.vogels 6

14.30 u
13.00 u
12.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Bloemendaal 1
RKDES 2 – AFC 3
De Meer 2 - RKDES 3
RKDES 4 – Abcoude 3
RKDES 5 – AFC 6
RKDES 6 – HSV’69 3
RKDES 7 – AFC 9

14.00 u
11.00 u
11.30 u
12.00 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u

Junioren
Swift A1 - RKDES A1
AS’80 B2 - RKDES B1
Almere B1 - RKDES B2

13.00 u
11.00 u
14.00 u

Foto: Jaap Maars

De twirlsters Selina, Maureen, Kim en op de voorgrond Tara.

Gouden start twirlseizoen!
Aalsmeer - Zaterdag 14 september namen Tara, Maureen, Selina
en Kim namens SV Omnia deel aan
een twirlwedstrijd in Alphen aan
den Rijn. De organisatie was in handen van Spirit. Tara mocht met het
onderdeel 1-baton het spits afbijten
in de categorie peewee beginner. Zij
liet een mooie routine zien, die door
de jury werd beloond met een tweede plaats met 65,6 punten. Tara kon
zich direct omkleden om een aantal nummers later weer de vloer op
te gaan om haar dansact uit te voeren. Met hier en daar een drop werd
ze uiteindelijk vijfde met 64,6 punten. Vervolgens startte Maureen,
nieuw lid bij Omnia, met haar 1-baton in de categorie Preteen intermediate. Zij twirlde een mooie routine,
goed voor een tweede plaats met
70,3 punten. Selina Kok kwam daarna in actie met haar 1-baton routine
in de categorie Preteen advanced,
ook zij liet een mooie routine zien.
Zij mocht het goud in ontvangst nemen met 80,1 punten. Daarna kwam
Maureen weer in actie met het onderdeel 2-baton, zij kwam uit in de
categorie Preteen beginner. Zij liet

een zeer mooie routine zien, deze
was door Valerie recent nog aangepast. De jury beloonde dit met goud,
en 70 punten, dus een promotie! Het
volgende onderdeel van de dag was
duo Twirling. Selina en Kim kwamen
uit in de Preteen advanced klasse.
Na een nette gelijke routine gingen zij er vandoor met het goud,
met 77,6 punten. Kort daarna mocht
Kim met het onderdeel super X strut
de wedstrijddag voor SV Omnia afsluiten. Kim kwam uit in de categorie Preteen advanced. In haar derde
lane kwam ze ten val, maar ze pakte het snel weer op, uiteindelijk toch
goed voor het goud met 82 punten en dus plaatsingspunten voor
het NK! Al met al weer een goede
start van het naseizoen. Op zondag
29 september organiseert SV Omnia een twirlwedstrijd in sporthal de
Bloemhof aan de Hornweg van 9.30
tot 17.30 uur. Lijkt het je ook leuk om
te komen twirlen? Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden met de Productgroep Coördinatoren Sandra Kok
of Linda Nederstigt per e-mail twirlen@svomnia.nl

3 en 5 km baanloop AVA
Aalsmeer - De 3 en 5 kilometer
baanloop die elke tweede woensdag van de maand wordt gehouden bij Atletiek Vereniging Aalsmeer
trok woensdag 11 september 47 belangstellende
deelnemers/sters.
Omdat een dag tevoren de jaarlijkse Dorpsloop Aalsmeer werd gehouden (ook bij AVA) lag de opkomst bij de baanloop beduidend
lager dan in de maand augustus.
Het startsein werd ditmaal gegeven door oud AVA-voorzitter Mi-

chel de Kok en klonk om 20.00
uur. Bij de dames was Elles Bakker-Loogman het snelst op de 5 kilometer in 20:34. Gevolgd door: Els
Raap 22:10, Mirjam Colijn 22:46,
Femke de Jong 24:54, Vera Brugman 25:41, Daisy den Hartog 28:52
en Corrie de Looze in 29:02 minuut.
Bij de heren scoorde op de 5 kilometer Frans Woerden met 17:53
de snelste tijd. Gevolgd door Brent
Pieterse 18:18, Rick van der Kroon
19:07, Michel Vollebregt 19:19, Ge-

Topprestatie in slotrace
voor Hibra coureurs
Aalsmeer - Zaterdag werd in Oosterwolde Gelderland de laatste demorace verreden van klassieke racemotoren van het seizoen 2013. Arjan
Gordijn en Cees Eikelenboom streden mee in de 50 cc klasse voor een
tweede of derde plaats in het nationaal kampioenschap. In deze afsluitende race op het lange circuit van
Oosterwolde eindigde Cees Eikelenboom met zijn van der Veldt Honda
op de eerste plaats en Arjan Gordijn op zijn Simson wederom op een
derde plaats, ondanks dat zijn uitlaatveer was afgebroken tijdens de
eerste manche. Kwakelaar Gerard

Wezel op zijn Condor 350 cc verraste iedereen om na zijn eerste race
met een derde plaats in Aalsmeer
wederom een podiumplaats wist te
bemachtigen en nog wel de eerste
plaats in het grote deelnemersveld
van de 350 cc klasse. In de 500 cc
klasse was Wido de Vries duidelijk
herstelt van zijn val in Itterbeck drie
weken geleden. Ook hij eindigde op
de hoogste trede van het schavot. Al
met al was het in Oosterwolde een
prachtige afsluiter van het raceseizoen voor de HiBRA coureurs met
drie 1e plaatsen en een 3e plaats.

rard van Schaik 19:26, Fred Scholte 19:49, Henny Buijing 20:16, Toon
Ligtenberg 20:27, Robert van Susteren 20:28, Almon Rietdijk 20:33, Mario Willemse 20:36, John Celie 20:52,
Leo Martijn 20:59, Gerard Albers
21:04, Frank Brugman 21:44, Peter van Wouwe 21:45, Jacques Verhoef 21:45, Wim van Zalingen 21:48,
Rob Wienke 22:18, Andrew Wienke
22:19, Arnold van Velthoven 22:54,
Mathijs van der Pol 23:25, Hans Ligtenberg 23:25, Steven Schroor 23:37,
Cedar Spaargaren 24:19, Peter Velthuis 24:27, Piet Rietdijk 24:36, Peter Akerboom 24:40, Hugo Dulle-

mont 24:56, Cock van der Pol 25:05,
Piet de Boer 26:50, Robert van der
Starre 26:57, Fred den Hartog 28:52
en Marijn Demarteau in 28:56 minuut. Tevens was het woensdag ook
mogelijk om 3 kilometer te hardlopen. Jeffrey So volbracht deze afstand in 10:57, gevolgd door Dick
Verhoef 11:52, Nico Brugman 14:29,
Jara Scholte 19:08 en Gerrit van der
Steeg in 26:48 minuut.
De volgende 3 en 5 kilometer baanloop bij AVA wordt gehouden op
woensdag 9 oktober, aanvang 20.00
uur op de ban aan de Sportlaan 43a.
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ook daadwerkelijk gebruikt gaat
worden voor onderzoek naar deze ziekte.

Raymond Baars bezorgt RKDES
winst op VVA/Spartaan
Aalsmeer - Uiteindelijk werd debutant Raymond Baars de matchwinnaar bij RKDES door vlak voor tijd de
1-2 op het bord te zetten, nadat invaller Lennart Kok met een fantastische uithaal, die op de paal belandde, de rebound binnen te koppen.
RKDES kreeg hiermee meer dan het
verdiende, want het was allemaal
niet heel erg best voor de 50 toeschouwer die vooral uit Kudelstaart
kwamen. De start was prima, want
vanaf de aftrap werd het 0-1 door
Bilal Adardor, die de bal fraai in de
kruising legde. Echter twee minuten later kreeg de Spartaan een vrije
trap. Het schot stuitte van de borst
van de verder uitstekend keepende
Rene Jonker en de rebound kostte
RKDES de 1-1. De Spartaan kreeg
in de volgende 20 minuten diverse
kansen om een paar keer te scoren,
maar het zat de ploeg gelukkig niet
mee. Ook een schot op het doel, die
op de arm van Mark Schut kwam,
werd niet beoordeeld als een penalty. Rust 1-1. In de tweede helft in
het begin hetzelfde spelbeeld, maar
de plaatselijke FC kroop beetje voor
beetje meer uit zijn schulp. Een voorzet van rechts werd door Richard
de Vries getracht in eens te nemen
maar zijn inzet was niet doeltreffend.
Een kwartier voor tijd werd de Afas/
van Berkel een penalty onthouden,
nadat Edwin van Maris werd aangetikt op weg naar de goal. De verder goed fluitende scheidsrechter de
Hond zag het over het hoofd en RKDES werd een zuivere penalty onthouden. Tien minuten voor tijd greep
RKDES toch nog de winst door de
prima debuterende Raymond Baars
die de rebound binnen kopte. In deze fase had er ook zomaar nog één
of twee bij gekund door wederom
Raymond Baars, die zijn inzet via de

keeper en de paal naast zag gaan
en de ook prima invallende Lennart
Kok, die zijn inzet door de keeper
gekeerd zag worden. Ook Lars Winters maakte nog zijn competitie debuut en deed dit ook niet onverdienstelijk. Door deze overwinning nestelt RKDES zich in de bovenste regionen. Komend weekend komt op
sportpark Calslagen Bloemendaal
op visite, een ploeg die zondag zijn
eerste punten pakte maar dat zegt
helemaal niets. RKDES zal vol aan
de bak moeten om ook hier een
goed resultaat te boeken.
Eppo

Programma
handbal
Zaterdag 28 september, zaal
19.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1 –
E&O (eredivisie)
20.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 Achilles Bocholt (BeNeLux Liga)

Zaterdag 28 september, veld

10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes D2 –
Zaanstreek
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, E3 – Lotus
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 –
Monnickendam
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens E1 –
HSV’69

Zondag 29 september, zaal

13.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2 –
Hercules (Eerste Divisie)
15.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 Sporting Nelo (BeNeLux Liga)

Zondag 29 september, veld

10.00 uur: FIQAS Aalsmer, heren A1 –
Lelystad
11.15 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 –
Koedijk

Baby en peuterzwemfeest voor
0 tot 5 jarigen en (groot)ouders
Aalsmeer - Op zondag 29 september organiseert zwembad De Waterlelie een baby en peuter- zwemfeest
voor kinderen van 0 tot 5 jaar en hun
(groot)ouders. De middag, die start
om 13.30 uur, zal geheel in het teken staan van zwemmen en spelen
in en om het water met kleine kinderen. Deelname kost 6 euro voor 1 ouder en 1 kind. Het zwemfeest duurt
tot 15.00 uur en men kan gedurende
deze tijd aansluiten bij de activiteiten.
In het waterrijke Aalsmeer is het belangrijk om een kind zo vroeg moge-

lijk met water in aanraking te laten
komen. Water is leuk, maar levert ook
gevaar op. Door regelmatig met uw
kind te zwemmen, wordt het kind watervrij en kan het zichzelf uiteindelijk
goed redden in het water. Er worden
kleine themalesjes gegeven, er kan
worden gezwommen met Swimsuitpakjes, er is limonade en wat lekkers
voor de peuters, kortom, een echt
zwemfeest voor klein en groot. Meer
weten over het Baby & Peuter Zwemfeest? Kijk dan de website: www.esaaalsmeer.nl of bel met 0297-322022.

Tophandbal in Bloemhof
Aalsmeer - Voor de mannen van FIQAS Aalsmeer staat komend weekend de eerste ronde BeNeLux Liga op
het programma. Hier mogen ze aan
deelnemen omdat ze vorig seizoen als
derde zijn geëindigd. Zaterdagavond
speelt FIQAS Aalsmeer om 20.45 uur
tegen het Belgische Achilles Bocholt,
zondagmiddag wordt om 14.30 uur
ook nog aangetreden tegen Sporting
Nelo, eveneens een Belgische ploeg.
FIQAS Aalsmeer is ingedeeld in poule B, waar ook nog Kras/Volendam
en de Luxemburgse ploegen Handbal Kaerjeng en Red Boys Differdange in zitten. Winst levert drie punten
op en ook de punten uit de onderlin-

ge wedstrijden tegen Volendam uit de
Nederlandse competitie tellen mee
voor het BeNeLux Liga klassement:
FIQAS Aalsmeer heeft dus al twee
punten! Dat wordt dit weekend dus
dubbel genieten in de Bloemhof van
mooi internationaal tophandbal. De
dames van FIQAS Aalsmeer spelen
aanstaande zaterdag 28 september
ook een thuiswedstrijd: zij staan om
19.00 uur tegenover de dames van
E&O uit Emmen. Vorig seizoen waren
wedstrijden tussen beide ploegen altijd erg spannend, dat dat belooft wat!
En de Aalsmeerse dames kunnen de
punten én de steun van publiek goed
gebruiken.

Eerste vijfkamp voor sporters
Aangepast Zwemmen Oceanus
Aalsmeer - Vijf sporters van Oceanus Aangepast Zwemmen hebben
afgelopen zondagmiddag in Woerden hun eerste wedstrijd van het
seizoen gezwommen. Een viertal sporters kwam in programma
3 aan de start voor de 200m rug.
Tot grote vreugde konden drie van
de vier zwemmers zo vroeg in het
seizoen al een persoonlijk record
noteren op deze afstand: Bram
Grootjans (Kudelstaart), Mike Engel (Aalsmeer) en Naresh Murli
(Hazerswoude Rijndijk). Na de 200
meter rugcrawl stond de 100 meter wissel op het programma. Anya Dekker (Hoofddorp) herstellende van een blessurejaar zwom een
mooie tijd van 1.51.65.
Nog niet genoeg voor een persoonlijk record, maar alle begin is
moeilijk. Lorenzo Kliffen (Hoofddorp) kon ook zijn 100 meter wissel tijd nog niet verbeteren, maar
wederom konden bovenstaande drie jonge mannen het behalen van een persoonlijk record
nogmaals herhalen. De 50 meter
vrije slag was de afsluitende afstand van deze wedstrijd. Alle vijf
de zwemmers hebben mooie tij-

den neergezet. Gelukkig is en blijft
er nog genoeg werk aan de winkel om de zwemmers te begeleiden
naar mooie persoonlijke records en
het eventueel behalen van limieten.
Elke donderdagmiddag van 17.15
tot 18.00 uur wordt er onder andere door deze wedstrijdzwemmers
getraind in zwembad De Waterlelie. Heb je een lichamelijke handicap en wil je ook één maal per
week lekker trainen? Neem dan
contact op met Gerda Stokkel via
www.zsc-oceanus.nl.

Leden van Aalsmeer Fietst overhandigen het bijeen gebrachte bedrag van
13.000 euro aan directeur Eric Nolet van de stichting ALS.

Aalsmeer Fietst en Team Timmerman

Zondag Toer de Poel voor
weeskinderen in Kenia
Aalsmeer - De leden van
Aalsmeer Fietst hadden een doel,
fietsen voor de stichting ALS Nederland. Dit kwam omdat Alex deze ziekte kreeg en door landelijke bekendheid via de media. Als
je Amyotrofische Lateraal Sclerose
krijgt, wat een zeer ernstige spieren zenuwziekte is, zijn er geen medicijnen voor. Eigenlijk moet er
meer onderzoek worden gedaan
over hoe de ziekte ontstaat. Daarna kunnen er medicijnen worden
ontwikkeld. Maar er is geen geld.

Dat was de reden om verschillende activiteiten te organiseren, zoals
een spinning marathon, een fietstocht naar Santiago de Compostela en een toertocht van 40 en 100
kilometer. Aalsmeer Fietst heeft
sponsoren gezocht en giften gekregen om geld bijeen te brengen.
Een bedrag van liefst 13.000 euro
kon overhandigd worden aan Eric
Nolet, directeur van stichting ALS
en zijn medewerkers in Den Haag.
In zijn dankwoord zei hij blij te zijn
met de grootte van het bedrag wat

Voetbalwedstrijd tegen W.V.H.E.D.W.

Aalsmeer op karakter en
inzet naar overwinning
Aalsmeer - Aalsmeer presteerde
zaterdagmiddag tegen W.V.H.E.D.W.
het onmogelijke. Na 15 minuten stond men kansloos met 2–0
achter en een debacle leek aanstaande. Maar na de terechte penalty (onderuit halen Salih Yildiz)
scoorde Burak Sitil 2–1. De wedstrijd kantelde en van een kansloze
ploeg ging Aalsmeer de strijd aan.
En dat je op karakter en inzet (conditioneel) ook een wedstrijd kunt
winnen liet Aalsmeer deze middag zien. Het werd een heerlijk pot
voetbal voor de ruim 200 toeschouwers. Aalsmeer nog steeds zonder
drie bepalende spelers begon met
de verkeerde instelling aan de wedstrijd tegen W.V.H.E.D.W. Te afwachtend en onzeker. W.V.H.E.D.W. de
technisch sterkere ploeg met voorin op rechts de uiblinkende Jermaine Fitz James die Chico van Soelen
de eerste 30 minuten alleen zijn hielen liet zien, maar in de tweede helft
geen bal meer raakte. Hij werd toen
kort gedekt en kwam niet meer in
de wedstrijd. Al in de 7e minuut toucheerde de bal uit een corner van
Robbert Stuut de lat en in de volgende minuut moest Ray Smidt languit
op een inzet van Jesse Stroomberg.
In de 9e minuut was het wel raak.
Een mooie aanval werd door Floris
Dokkum netjes afgerond, 1-0. Alles speelde zich af voor het doel van
Aalsmeer. Mervelinie Olijfveld, ook

sterk op links, schoot in de 12e minuut vrij voor Ray Smidt voor langs.
En Jesse Stroomberg kwam een
haarlengte te kort toen zijn bal koppend naast ging. De eerste aanval
van Aalsmeer was in de 14e minuut
toen Salih Yildiz van links voortrok.
Keeper Joep Albers tikte de bal corner. Desorganisatie in de Aalsmeer
verdediging in de 15e minuut. De ingeschoten bal van Merveline Olijfveld werd van richting veranderd
en Ray Smidt was kansloos, 2–0.
Aalsmeer werd in deze periode van
het kastje naar de muur gestuurd
en W.V.H.E.D.W. creëerde de ene na
de andere kans. Tot in de 22e minuut Salih Yildiz onderuit werd gehaald in het doelgebied en Burak Sitil de toegekende penalty kiezelhard
in knalde, 2–1. Aalmeer putte kracht
uit dit doelpunt en de wedstrijd ging
nu gelijk op. Her werd duidelijk dat
het zwakke punt bij W.V.H.E.D.W. de
defensie is. Uit een goed genomen
vrije trap van Chico van Soelen kopte Wesley van Schaik de bal hoog in
de touwen, 2–2. Het vertrouwen was
terug bij Aalsmeer en W.V.H.E.D.W.
moest een paar keer aan de noodrem trekken, onder andere op Tim
Millenaar en Tom Doeswijk. Er zat
meer in voor Aalsmeer. De 2 -3
zat op de schoen van Dirk Jan van
der Meer. In de 30e minuut op een
breedte pass van Peter Neuvel vrij
voor Joep Albers was zijn inzet te

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust start competitie
met twee gelijke spelen
Aalsmeer - Na een 5-5 gelijkspel in
de eerste wedstrijd tegen Het Noothweer in Purmerend kwam Bloemenlust 1 in de thuiswedstrijd tegen
HBC 8 uit Heemstede weer niet verder dan een puntendeling. Ed Couwenberg en Frans Ravesteijn wisten ieder twee enkelspelen op hun
naam te schrijven en verloren alleen
nipt van de sterkste HBC-er. Frans
gaf zich pas gewonnen in een beslissende vijfde game (7-11). Johan
Berk kwam één maal tot winst, hoewel hij er in beide andere wedstrijden wel heel dicht bij zat.
Tegen de sterkste speler van HBC
kwam hij in de vijfde game bij 109 op matchpoint, maar verloor alsnog met 10-12 en ook zijn tweede nederlaag was met het kleinst

mogelijke verschil; 9-11 in de vijfde game. Bloemenlust 2 moest de
eerste wedstrijd uit spelen tegen
TSTZ Haarlem 6 en verloor helaas
en wat geflatteerd met 8-2. Danny
Knol en Horst Krassen wonnen allebei van dezelfde tegenstander. Philippe Monnier verloor nipt in vier
sets van deze speler met twee keer
12-10 in de derde en vierde game.
Er waren nog twee partijen die nipt
verloren werden; het dubbelspel van
Danny en Philippe was superspannend eindigend in een 15-13 nederlaag in de beslissende vijfde game
en Horst verloor een wedstrijd met
11-8 in de vijfde set . Bloemenlust
3 ging optimistisch gestemd naar
Uithoorn voor de wedstrijd tegen
de het papier minst sterke team in

Records records
Sjoelclub
Open dag manege Twee
Aalsmeer - Op zondag 29 september organiseert manegebedrijf de
Jong voor geïnteresseerden een
open dag. Op deze dag worden diverse demonstraties gegeven en
kunnen kinderen hun eerste ponyritje maken! Tevens wordt een veelzijdige braderie ingericht. De dag begint
om 12.00 uur en zal eindigen omstreeks 17.00 uur. Parkeren kan aan
de Mr. Jac. Takkade in de daarvoor
bestemde vakken.

Kudelstaart - Op de tweede sjoelavond van het seizoen, afgelopen
donderdag 19 september, sneuvelden er twee persoonlijke records. In
de A-klasse kwam Mariëtte van der
Vlugt uit op 1307 punten. Ze werd
uiteindelijk derde, op twee Wim van
Leeuwen en op één Paul van den
Berg. In Klasse C verbeterde Mirjam
van den Berg zich tot 1181 punten
en werd hiermee vierde. Op één in
deze klasse Maria Baggen, op twee

Stichting Kinderen van Timau
Aalsmeer Fietst organiseert traditiegetrouw op de laatste zondag van
september weer een recreatie fietstocht met routes van 40 en 100 kilometer. Aanstaande zondag 29 september wordt iedereen uitgenodigd deel te nemen aan één van de
twee afstanden. Het leuke van deze tochten is dat met een grote acht
door en om Aalsmeer heen gefietst
gaat worden. De start, en het eindpunt, is bij de Health- en Sportclub
in de Beethovenlaan tussen 8.00 en
12.00 uur. Het finishpunt sluit om
17.00 uur. Beide tochten zijn uitgepeild. Onderweg is er voldoende gelegenheid te rusten. De 40 en 100
kilometer zijn andere routes, zijn
bedoeld voor jong en oud en gaan
over landelijke wegen en fietspaden. De tochten zijn geschikt voor
E-bike’s, gewone fietsen en racefietsen. Het goede doel is de stichting Kinderen van Timau. Sabine
van Eijk, die met haar man en twee
kinderen, sinds zes jaar in Kenia
woont en een weeshuis runt, heeft
één doel: De 26 wezen een schoolopleiding geven. Daar is geld voor
nodig. De Kudelstaartse wordt hierin gesteund door Aalsmeer Fietst
en natuurlijk door alle deelnemers
aan de Toer de Poel. Deze fietstochten worden overigens in samenwerking met het Team Timmerman georganiseerd. Kosten voor deelname
bedragen 5 euro per persoon. De
opbrengst gaat geheel naar de de
stichting kinderen van Timau.
zacht. Er werd gestreden voor elke
meter. Een schot van Jesse Stroomberg in de 32e minuut ging onderkant lat weer het veld in. De uitstekend leidende scheidsrechter Ifrandi uit Waddinxveen floot na 47 minuten af voor een enerverende eerste helft. Aalsmeer startte goed in
de tweede helft. Uit een vrije trap
van Chico van Soelen in de 46e minuut ging de bal millimeters naast.
Een inzet van Ashraf Azzouz in de
51e minuut tikte Ray Smidt tot corner. Mistasten van Sander Driehuis
in de 52e minuut gaf Tom Doeswijk
vrije doorgang naar doelman Joep
Albers. De technicus liet de doelman kansloos op zijn strakke schuiver in de rechterhoek 2–3. Het was
niet te geloven wat hier gebeurde.
W.V.H.E.D.W. moest komen maar het
liep niet zo soepel. De ballen kwamen niet meer aan en men praatte zichzelf uit de wedstrijd. In dit
spel kan Aalsmeer zich goed vinden. Achterin werd er een schepje
bovenop gegooid en voorin hielden
Salih Yildiz, Tom Doewijk en de onvermoeibare Peter Neuvel de achterhoede van W.V.H.E.D.W. aan de
praat. Aalsmeer gaf geen kans meer
weg en voor het kijkspel zou men
een 8,5 geven. Zonde dat zo’n goed
voetballend elftal zo slecht met tegenslagen kan omgaan. Aalsmeer
juichte toen scheidsrechter Ifrandi in de 94e minuut afblies en
Aalsmeer met de zoveelste overwinning op W.V.H.E.D.W. van het veld
liep. Komende zaterdag 28 september speelt Aalsmeer thuis aan
de Dreef tegen Nootdorp. Aanvang
14.30 uur.
Jack van Muijden
de poule: VDO SE 6. Het optimisme
werd direct getemperd door een nederlaag van Ton de Hollander in zijn
eerste partij, maar kwam weer terug door duidelijke overwinningen
van Wim van de Aardweg en Rob
Faber. Het dubbel Ton en Wim liep
evenwel niet goed en ze verloren
dan ook. Verlies was er vervolgens
ook voor Ton en Rob in hun tweede enkelspelpartijen, zodat er een
tussenstand van 2-4 ontstond. Winnen zou dus lastig worden en hoewel Wim de stand weer een beter
aanzien gaf door zijn tweede wedstrijd wel te winnen, werd een overwinning onmogelijk door de tweede nederlaag van Rob, ondanks zijn
goede tegenspel. Ton won daarna
wel zijn enige partij van de avond en
het was dus aan Wim om een gelijkspel te behalen. Dat lukte maar net,
want hij trok met 12-10 in de beslissende vijfde game aan het langste eind. Deze uitslag was mede te
danken aan zijn tegenstander die bij
10-9 matchpoint had, maar toen in
het net serveerde!

bij Sjoelclub
Adje de Leede en op drie Klaas de
Vries. In de hoofdklasse is de hoogste eer behaald door Sjaak Siebeling, op de voet gevolgd door Petra Houweling. In de B klasse ging
de winst naar Karin Geleijn, op twee
Elisa Houweling en op drie Dirk Mol.
Donderdag 26 september is de volgende sjoelavond in het Dorpshuis.
Aanvang 20.00 uur. Voor info: www.
sjoelclub-aalsmeer.

• Nieuwe Meerbode
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Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 24 september houdt kaartclub Ons Genoegen
de tweede speelavond van dit seizoen. Klaverjassen en rummicuppen
staan op het programma. Er wordt
gekaart vanaf 19.30 uur in het gebouw van Ons Tweede Thuis in de
Hortensialaan. Voor inschrijving en
koffie en thee gaat de zaal om 19.00
uur open. Iedereen gaat met een
prijsje naar huis. Het klaverjassen
tijdens de eerste speelavond is gewonnen door Mike Spaargaren met
5345 punten, op twee Ben Overdijk
met 5201 en op drie Gees Hulsegge
met 5029 punten. Bij het rummicuppen is de hoogste eer behaald door
Rita Wiebes met 21 punten.

RKAV start
kaartseizoen
Aalsmeer - Op vrijdag 27 september
vindt in de kantine van RKAV aan de
Beethovenlaan 120 weer een kaartavond plaats. Het is de start van een
nieuw seizoen. Aanvang is 20.15 uur
en iedereen, die van koppel-klaverjassen en hartenjagen houdt, is van
harte welkom. Gezelligheid is troef, is
het motto van de kaartavonden.

Dartcompetitie
in Middelpunt
Aalsmeer - Het dartseizoen is weer
goed en gezellig begonnen. Op
dinsdag 17 september is er weer fanatiek, maar toch sportief gestreden
om de eerste plaats. Deze is behaald
door Kees de Lange binnen gehaald, op twee Monique Rademaker
en plaats drie was voor Kees Kooyman. Er is iedere dinsdagavond darten in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Om 20.00 uur worden de
dartpijlen ter hand genomen. De
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Sjoelavond in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Donderdag 19 september is er weer gesjoeld in het Middelpunt. Het was een gezellige avond
met een hapje en een drankje, ook
is er nog gesjoeld. Prijzen zijn uitgereikt aan Jan Joore, Nel Joore, Rita
van Zelderen en Gerda Kooy. De volgende sjoelavond van BV Oostend is
op donderdag 3 oktober vanaf 20.00
uur. De zaal gaat om 19.30 uur open.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 27 september
wordt er individueel geklaverjast bij
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is welkom in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3. Aanvang is
20.00 uur, vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Het koppelkaarten op
20 september is gewonnen door Kees
Kuggelein en Coen Vis met 5535 punten, op twee Dirk Tromp en Rijk van
Egdom met 5430 punten en op drie Els
en Wim Vergeer met 5260 punten. Het
jokeren is gewonnen door Corrie Zaal.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 2
oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 18 september is gewonnen door Anton van de Polder met
5129 punten, op twee Lenie van Klink
met 5040 punten en op drie is Dirk
van Dam geëindigd met 4928 punten.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Iedere woensdagavond wordt er gezellig gekaart in
het Dorpshuis. Vanaf 20.00 uur worden de kaarten verdeeld en iedere
liefhebber van klaverjassen is welkom. Het kaarten op 18 september
is gewonnen door Paulien Kroonenberg met 5500 punten, op twee Teunie van Klaveren met 5333 punten
op drie is Ben Blom geëindigd met
5146 punten. De poedelprijs was
deze week voor Lenie Uilenberg met
3514 punten.

