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Duur belletje!
Aalsmeer - Landelijk heeft de 
politie een waarschuwing uit-
gedaan via Burgernet. Wie ge-
beld wordt door het buitenland-
se nummer +4382090123258 
wordt aangeraden vooral niet 
op te nemen en zeker niet te-
rug te bellen. Aan bellen met 
en naar dit nummer zijn zeer 
hoge kosten verbonden. Meer 
informatie is te vinden op de 
website van de politie onder 
telecomoplichting. 
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Indrukwekkend en wat een respect
“Wat was jouw afscheid 
mooi. Rust zacht, Tom”
Aalsmeer - Indrukwekkend, wat 
een respect en wat een saamhorig-
heid. Het afscheid van Tom van Tol, 
de 23-jarige Aalsmeerder die overle-
den is na een aanrijding waarbij al-
cohol in het spel was in de nacht van 
zaterdag 12 op zondag 13 septem-
ber. Tollie, zoals hij door zijn vrien-
den wordt genoemd, was op de 
fi ets op weg naar huis, samen met 
zijn halfzusje Mascha. Tom werd 
geschept en moest deze botsing 
met de auto met de dood bekopen. 
Mascha raakte zwaar gewond, maar 
is langzaamaan aan het opkrabbe-
len. Ze heeft nog een lange weg te 
gaan, maar volgens vrienden komt 
dit bikkeltje er wel, zeker met zoveel 
liefde van familie en vrienden. 
Heel veel liefde heeft Tom ook na zijn 
dood gekregen. Dagelijks ontroe-
rende verhalen van vriend Maarten 
Tas op Facebook. Over dat Tom thuis 
gebracht werd, een plaatsje kreeg in 
zijn werkschuur, de vele bezoekers 
en de momenten met een lach en 
een traan. 
Maandag 21 september was de uit-
vaart en volgens vrienden had Tom 
genoten van dit grootse gebeuren. 
Alle vrienden op de brommer naar 
The Beach voor het afscheid met el-
kaar van deze ‘brommerfanaat’. Het 
was druk, een lange rij, een vol-
le zaal met aanwezigen die nog één 
keer Tom in herinnering konden ne-
men. Tom vol grappen en grollen, 
hulpvaardig, vriendelijk en goed-
lachs. 
En daarna op weg naar de laatste 
rustplaats. Niet in stilte, maar juist 
met herrie van ronkende motoren. 

In een stoet werd de Oosteinderweg 
afgereden richting de Burgemeester 
Kasteleinweg. Tom werd vervoerd 
in zijn eigen Opel kadet, zijn trots, 
voorafgegaan door zijn andere trots, 
zijn rode Zundapp. En in hun kiel-
zog allemaal bromfi etsen, die ‘lek-
ker’ veel lawaai maakten. Langs de 
weg stonden vele mensen, er werd 
geklapt en gehuild. ‘Tommetjes dag‘ 
was het, zo werd geschreven op Fa-
cebook. En met een knipoog: Je had 
genoten van al deze aandacht. Er 
waren verkeersregelaars ingezet, er 
was politiebegeleiding, de Oostein-
derweg is afgezet geweest en SBS6 
heeft gefi lmd. Tom is naar zijn laat-
ste rustplaats gebracht in Uithoorn, 
over de N196. De politie hield onder-
weg de kruisingen vrij. Prachtig en 
respectvol. 
Tom van Tol zal bij velen nog lang 
in het hart en het hoofd blijven be-
staan. Na afl oop van de uitvaart ver-
scheen al snel op dit medium een 
fi lmpje van Desiree Dekker. “Wauw, 
wat was jouw afscheid mooi. Spra-
keloos. Rust zacht, Tom.” Het fi lmpje 
is al meer dan 40.000 keer bekeken. 
Van een bijzondere en heel geliefde 
inwoner is afscheid genomen. Het 
moet zijn ouders, broer, zussen, fa-
milie en vrienden goed gedaan heb-
ben dat zo velen in Aalsmeer hun 
steun hebben betuigd. Na een week 
van intense emoties (Mara Tom) is 
nu de tijd om het gemis van Tom 
echt te gaan verwerken en het ver-
driet een plaatsje te geven. Heel veel 
sterkte en kracht toegewenst met 
het verwerken van dit vreselijke ver-
lies. erken van dit vreselijke verlies. 

Vrijdag 2 oktober 
geen mogelijkheid 

reisdocument 
aan te vragen of op te halen
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 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekNieuwe vacatures voor technische talenten!

Investeren in economie, wonen en buitenruimte

Burgemeester Nobel: “Gemeente 
heeft fi nanciën goed op orde”
Aalsmeer - De gemeente heeft 
haar fi nanciën goed op orde, zo 
blijkt uit de afgelopen dinsdag 22 
september gepresenteerde pro-
grammabegroting. De begroting 
voor 2016 tot 2019 is sluitend met 
zelfs een klein overschot en ruim-
te om naast reguliere taken te kun-
nen investeren in economie, wonen, 
voorzieningen en de buitenruimte. 
Allen speerpunten uit het college-
programma. Burgemeester Jeroen 
Nobel spreekt van een evenwichti-
ge begroting. “We hebben voldoen-
de ruimte om onze taken goed uit te 
voeren, zowel in de zorg als bijvoor-
beeld in de buitenruimte, en om te 
investeren in nieuwe projecten.” De 
inwoners kunnen zelfs rekenen op 
een traktatie van de gemeente. Een 
bedrag van de drie jaar teveel gehe-
ven rioolheffi ng wordt voor een deel 
terug gegeven in de vorm van een 
eenmalige woonlastenverlichting 
van ongeveer 70 euro per huishou-
den. En nog een meevallertje voor 
alle inwoners: De afvalstoffenhef-
fi ng wordt verlaagd met gemiddeld 
15 euro. De gemeente heeft ook een 
nieuwe bron van inkomsten gevon-
den. Er gaan precariorechten gehe-
ven worden op kabels en leidingen 
en deze opbrengsten gaan in een 
speciaal ‘potje’ om tegenvallers in 
de toekomst op te kunnen vangen. 
“Een behoorlijke plus”, noemt No-
bel deze verbreding op belasting-
gebied, die onder andere ook ge-
hanteerd wordt in Haarlemmermeer. 
Gerekend wordt op een bedrag van 
zo’n 0,9 miljoen euro en deze baten 
kunnen misschien ook deels ingezet 
worden voor herinrichting en ver-
bouwing van het gemeentehuis, zo 
staat geschreven in de programma-
begroting. 

Groen en grijs
In 2016 kunnen de plannen van het 
college, om nieuwe voorzieningen 
te creëren en het wegwerken van 
de achterstanden in het onderhoud 
van de buitenruimte, dankzij de fi -
nanciële ruimte, hun beslag krijgen. 
In het openbaar groen wordt ver-

der gegaan met de inhaalslag, het 
Seringenpark wordt in ere hersteld 
en volgend jaar wordt aangevangen 
met de herinrichting van het Horn-
meerpark. Het straatbeeld gaat ove-
rigens volgend jaar ook op de korrel, 
zo liet wethouder Ad Verburg weten. 
“Een groot aantal paaltjes en andere 
onnodige obstakels gaan verwijderd 
worden.” Natuurlijk ook aandacht 
voor het ‘grijs’ in de buitenruimte 
en in deze kampt de gemeente nog 
met een dilemma. Drie bruggen op 
de Uiterweg hebben groot onder-
houd nodig en twee dienen vervan-
gen te worden. “Uitstellen kan echt 
niet meer, we moeten nu ingrijpen”, 
aldus Verburg die nog druk in dis-
cussie is over de aanpak van deze 
technische complexe aangelegen-
heid, niet in de laatste plaats van-
wege de bereikbaarheidsproblema-
tiek. De ‘buurt’ moet natuurlijk wel 
bereikbaar blijven. Ook (groot) we-
genonderhoud gaat volgend jaar 
uitgevoerd worden aan de Gedemp-
te Sloot en de Weteringstraat, de 
componistenbuurt in de Hornmeer, 
Ophelialaan, Ambachtsheerweg, 
Aalsmeerderweg, Emmastraat en 
Wilhelminastraat. 

Sport, ondernemen en wonen
Op sportgebied is de gemeen-
te ook ‘goed bezig’. Gestart wordt 
volgend jaar met de bouw van de 
vierde sporthal bij het zwembad, 
het sportcomplex van FC Aalsmeer 
in de Beethovenlaan zal opgele-
verd worden en gestart wordt met 
het tweede kunstgrasveld bij RK-
DES in Kudelstaart. Op dit moment 
worden overigens alle buiten-hand-
balvelden bij de Bloemhof gereno-
veerd. Wat de economie, recreatie 
en toerisme betreft wil de gemeen-
te Aalsmeer steviger op de kaart 
zetten. Op de agenda staan onder 
meer de aanpak van winkelleeg-
stand. Voor het centrum wordt hier-
voor een manager aangesteld en 
er gaat geïnvesteerd worden in be-
houden een aantrekken van (nieu-
we) ondernemers. Behoud en her-
bestemming van oude bedrijven-

terreinen en glastuinbouwgebie-
den hebben eveneens hoge prio-
riteit. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven noemde in deze het Lande-
lijk Gebied Oost, waarvoor de struc-
tuurvisie in de maak is. Verder is het 
de bedoeling dat Fort Kudelstaart 
het nieuwe ‘watersport icoon’ wordt 
(exploitant gezocht) en de varende 
boswachter heeft bijna ‘handen en 
voeten’! Met kracht wordt tot slot 
ook het woningbeleid voortgezet. 
Er worden met name projecten ge-
realiseerd voor ouderen en starters. 
In deze werden de projecten aan de 
Zwarteweg, Polderzoom en de Zui-
derkerk genoemd, evenals het voor-
nemen om in de Roerdomplaan een 
zorgcomplex voor ouderen te re-
aliseren. “In 2016 meters maken”, 
zo verwoordde wethouder Van der 
Hoeven de wens om woningen te 
gaan bouwen. Hij verving in deze 
overigens wethouder Jop Kluis, die 
dinsdag thuis met griep op bed lag. 

Postkantoor en Lidl
En het laatste nieuws: Het oude 
postkantoor aan de Stationsweg 
gaat verdwijnen en op deze plek ko-
men appartementen. En binnenkort 
komt de Lidl weer op de agenda 
van de gemeenteraad. Burgemees-
ter en wethouders hebben de ‘twee 
grootheden afgewogen’ en denken 
dat de variant achter tegen de Bran-
dewijnsloot aan bouwen het bes-
te alternatief is. “Gaat de raad hier 
niet mee akkoord, dan zal Lidl kie-
zen voor bouwen aan de weg”, leg-
de wethouder Van der Hoeven uit, 
die nog even duidelijk liet doorsche-
meren dat tegenhouden niet (meer) 
mogelijk is. Er is via de rechter ver-
gunning verkregen en de komst van 
de supermarktketen aan de Stati-
onsweg is niet in strijd met het be-
stemmingsplan. Uiteraard is ook 
over Schiphol gesproken. Hierover 
meer elders in deze krant. De pro-
grammabegroting 2016 gaat be-
handeld worden in de commissie-
vergadering in oktober en vaststel-
ling staat gepland voor de raadsver-
gadering op 5 november. 

De bruggen op de Uiterweg hebben groot onderhoud nodig. Heel complex, zeker wat de bereikbaarheid betreft.

Hennepkwekerij 
op de zolder
Kudelstaart - Op vrijdagmid-
dag 18 september heeft de po-
litie twee mannen en een vrouw 
aangehouden in een woning 
aan de Herenweg. De woning 
werd gebruikt om hennep te 
telen. Op de zolderverdieping 
hebben agenten bijna 600 hen-
nepplanten aangetroffen. Alle 
planten zijn vernietigd en de ap-
paratuur is in beslag genomen. 
De mannen en de vrouw kun-
nen rekenen op een forse boete.

Transportfi ets 
gestolen
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dagmiddag 19 september is 
bij het voetbalcomplex aan de 
Dreef een fi ets gestolen. Het 
betreft een transportfi ets, da-
mesmodel en zwart van kleur. 
De fi ets is van het merk Corti-
na U4. De politie raadt aan om 
fi etsen te laten registreren. Bij 
diefstal worden de registratie-
nummers opgenomen in het 
landelijke politiesysteem en is 
de kans op terugvinden groter. 

Aanleg natuurvriendelijke 
oevers in de gemeente
Aalsmeer - Donderdag 17 septem-
ber organiseerde de gemeente een 
informatiebijeenkomst over de aanleg 

van natuurvriendelijke oevers in het 
gedeelte van de Burgemeester Kas-
teleinweg tot en met de Kolenhaven 

aan de Westeinderplassen (Kleine 
Poel). Deze werkzaamheden worden 
gedaan in het kader van de Groene 
AS. Er waren fotobeelden gemaakt 
om te laten zien hoe de oevers eruit 
gaan zien. De omwonenden van dit 
gebied waren uitgenodigd en kon-
den op deze avond een reactie ge-
ven op de plannen. De werkzaamhe-
den starten, voor zover het weer het 
toe laat, in december 2015 en duren 
tot april 2016. De Groene AS is een 
ecologische verbindingszone die gro-
te en kleine natuurgebieden tussen 
Amstelland en Spaarnwoude met el-
kaar verbindt. Hierdoor ontstaat een 
aantrekkelijk landschap dat geschikt 
is voor recreatie en een goed leef-
gebied biedt voor dieren die hier le-
ven. In Aalsmeer loopt de Groene AS 
van het Schinkelbos, Oosteinderpoel 
via de Ringvaart langs de Bovenlan-
den richting Westeinderplassen. Voor 
de ontwikkelingen in de Groene AS 
werkt de gemeente samen met het 
Waterschap en de Provincie Noord 
Holland.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

128e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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 Kudelstaart, 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
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Eerste spreker dominee van Deventer

Start Begra Bijbelstudies
Aalsmeer - Maandag 28 september 
start Stichting Begra haar bijbelstu-
dies weer in de gezellige ontvangst-
ruimte van Heliomare aan de Zwar-
teweg 98. Aanvang: 20.00 uur. Vanaf 
19.30 uur is de zaal open en staat de 
koffie en thee klaar. Na een best wel 
lange zomervakantie vanaf eind mei, 
zien velen er weer naar uit opnieuw 
te investeren in deze leerzame ge-
loofsversterkende Begra-avonden 
onder leiding van bekende bijbel-
vaste leraren uit het hele land. Ook 
dit seizoen is het bestuur erin ge-
slaagd om vele inspirerende spre-
kers vast te leggen. Dat deze avon-
den in een behoefte voorzien be-
wijst de grote belangstelling van de 
50 tot 80 wekelijkse bezoekers van 
circa 18 tot 80 jaar uit Aalsmeer en 
omgeving en uit allerlei christelijke 
geloofsgemeenschappen. Zij maken 
een avond vrij om onder bekwame 
leiding Gods Woord te bestuderen 
en het evangelie tot zich te nemen 

om te kunnen toepassen en uitdra-
gen in hun dagelijks leven. Deze 
startavond zal plaatsgenoot, domi-
nee Steve van Deventer, de aanwe-
zigen verrassen met een bijzondere 
bijbelstudie, die eigenlijk niet gemist 
mag worden. Neem de bijbel mee. 
Stichting Begra is geen gemeen-
te, maar heeft als doel meer ken-
nis over te dragen uit Gods Woord 
en ieders geloofsleven te verrijken 
en te verdiepen. De toegang is gra-
tis, al wordt er wel een bijdrage ge-
vraagd om de kosten van de avond 
te dekken door middel van een op-
roep om het ‘mandje’ bij de uitgang 
niet te vergeten. Ook kan er voor 2 
euro een CD van de vorige studies 
worden meegenomen om deze thuis 
nog eens rustig na te luisteren of 
een ander mee te bemoedigen. Ie-
dereen is maandagavond van harte 
welkom, want het spreekwoord ‘Hoe 
meer ziel, hoe meer vreugd’ geldt 
ook bij de Begra.

Digitaal spreekuur in bieb
Amstelveen - De Bibliotheek Am-
stelland helpt u graag mediawijzer te 
worden. De mogelijkheden van me-
dia zijn groot, maar de toepassingen 
niet altijd voor iedereen even helder. 
Weten hoe media werkt is essenti-
eel om mee te kunnen doen in deze 
samenleving. Vanaf 1 oktober kunt 
u daarom terecht bij het spreekuur 
over digitale media en alle digitale 
diensten van de bieb, ofwel het digi-
taal spreekuur. Bedoeld voor ieder-
een die hulp kan gebruiken of vra-
gen heeft over bijvoorbeeld het le-
nen van e-books, het online reser-
veren of over het gebruik van de di-
verse bibliotheek Apps. Tijdens dit 
spreekuur kunt u vragen stellen als: 
op welke apparaten kan ik e-books 
van de bibliotheek lezen? Hoe kan 
ik e-mailen via mijn tablet? Kan ik 

boeken verlengen via mijn smartp-
hone? Wat zijn handige of leuke (bi-
bliotheek) Apps? Hoe moet ik een 
Skype account maken? De start van 
het digitaal spreekuur is op 1 ok-
tober in bibliotheek Amstelveen op 
het Stadsplein. 
Elke donderdagmiddag van 15.00 
tot 16.30 uur kunt u hiervoor te-
recht bij het podium in de biblio-
theek waar een vaste medewerker 
voorzien van een iPad, laptop en e-
reader klaar zit. Het kan zijn dat uw 
probleem niet meteen tijdens het 
digitaal spreekuur op te lossen is. 
Maar door het maken van bijvoor-
beeld een stappenplan, helpt de 
medewerker van de bieb u graag op 
de goede weg. Het digitale spreek-
uur is gratis en vooraf aanmelden is 
niet nodig.

Meer gezien in Aalsmeer?
Rivierkreeft op Zwarteweg
Aalsmeer - “Al een paar keer heb-
ben wij een kreeft gezien in on-
ze straat. Wij wonen op de Zwarte-
weg. En nu heb ik er een foto van 
gemaakt. Ik vraag mij af of er meer-
dere mensen deze kreeften hebben 
gezien in Aalsmeer. Hij schijnt lek-
ker te zijn”, aldus Ria Scheewe. Wie 

weet meer en/of heeft informatie 
over deze ‘nieuwe inwoners’? Het 
schijnen Amerikaanse rivierkreeften 
te zijn, maar waar ze ineens van-
daan komen... 
Reacties kunnen gestuurd wor-
den naar de krant via redactie-
aalsmeer@meerbode.nl. 

Rode Kruis Boottocht weer 
‘dag met gouden randje’
Aalsmeer - Voor het tiende ach-
tereenvolgende jaar organiseerde 
het Rode Kruis Aalsmeer een boot-
tocht voor ouderen, mensen met 
een beperking en chronisch zieken 
uit Aalsmeer en Kudelstaart. Vorige 
week maandag 14 september wer-
den 85 gasten van het Rode Kruis 
naar Scheepswerf De Vries aan de 
Oosteinderweg gebracht om daar 
ingescheept te worden op de door 
het Rode Kruis ‘gecharterde’ boot. 
Het aan boord gaan verliep heel 
voorspoedig omdat de auto’s en 
busjes heel dicht bij de loopplank 
van de boot konden komen, waar-
door de gasten slechts een paar 
stappen hoefden te lopen om bin-
nen te komen. Samen met 11 Ro-
de Kruis vrijwilligers konden zij ge-
nieten van een hele dag varen naar 
Leiden en omgeving. De boot ver-
trok net na 10.00 uur van de kade 
en meteen al werd er koffie met ge-
bak geserveerd. Al lekker peuze-
lend en gezellig pratend vloog de 
ochtend om. De lunch bestond uit 
een ‘oudhollandse koffietafel’ waar-
bij een slaatje en een gefrituurde 
kroket niet mochten ontbreken. He-
laas was het weer in het begin wat 
somber en druilerig, maar de stem-
ming aan boord was er niet min-
der door. De tocht ging richting Lei-

den en verder via Leiderdorp, Kou-
dekerke, Woubrugge, Alphen aan 
de Rijn, de Brasem weer terug naar 
de Ringvaart, richting Aalsmeer. Een 
heel leuk en gezellig rondje waar er 
voor de mensen aan boord heel veel 
te zien was. Gelukkig ging na enige 
tijd de zon schijnen zodat de gas-
ten, die een lekkere frisse en zon-
nige neus wilden halen, naar het 
bovendek konden en daar als een 
vorst konden zitten en alles van bo-
venaf en over alles heen konden be-
kijken.
Door een prima lift aan boord van 
de boot konden ook de mensen die 
moeilijk ter been zijn of in een rol-
stoel zaten door de vrijwilligers naar 
het bovendek gebracht worden. 
De hele dag was de sfeer opperbest 
en een aantal gasten kwam weer 
eens een ‘oude buur’ of een klas-
genoot of oud collega van vroeger 
tegen. Oude herinneringen werden 
weer opgehaald. De dag vloog veel 
te gauw om.
Heel leuk en verrassend was de 
speech van de heer Siecker, die na-
mens alle gasten, al het personeel 
van de boot maar vooral de vrijwil-
ligers van het Rode Kruis bijzonder 
wilde bedanken voor de fijne dag 
die de gasten allemaal hadden ge-
had. Deze geste werd door de aan-
wezige vrijwilligers bijzonder op 
prijs gesteld.
Bij aankomst terug bij Scheepswerf 
de Vries was het net droog, na een 
stevige regen en een onweersbui, 
zodat de gasten droog de auto’s en 
de busjes in konden op weg naar 
huis. En zoals één van de gasten zei 
toen ze uit de boot stapte: “Dit was, 
voor ons allemaal, weer een dag 
met een gouden randje.”

Fietsen met de 
Pedaalridders

Aalsmeer - Donderdag 1 oktober is 
de laatste fietsmiddagtocht van de 
Pedaalridders van de OVAK van dit 
seizoen. De tocht is circa 17 kilome-
ter lang en de route is een verras-
sing. Na de fietstocht is er een ge-
zellig samenzijn om het seizoen af 
te sluiten. Vertrek vanaf de parkeer-
plaats aan de Dreef om 13.30 uur.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 26 septem-
ber gaan de leden van Drumfanfare 
Melomanie en Handboogvereniging 
Target weer het oud papier ophalen. 
De lopers hopen natuurlijk weer op 
uw medewerking door het papier in 
tilbare dozen aan de rand van de 
weg te plaatsen. De opbrengst van 
het oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. De volgende 
ophaalronde is 31 oktober.Bij Doopsgezinde Gemeente

Vredesmoment: Vredes-Inn
Aalsmeer - De Doopsgezinde Ge-
meente start op donderdag 1 okto-
ber met een nieuwe activiteit, na-
melijk de Vredes-Inn. Iedere eerste 
donderdag van de maand wordt een 
korte, rustige viering van ongeveer 
10 à 15 minuten gehouden waar-
in de voorbede en de kaarsen cen-
traal staan. 
Met de Vredes-Inn wil de Doopsge-
zinde Gemeente op zoek gaan naar 
stappen op de weg van gerechtig-
heid en vrede. Vanuit het jaarthe-
ma ‘Geroepen om te leven’ wil men 
zoeken wat het betekent mens te 
zijn als beeld van God. Dit doen de 
groep door een kwartier stil te staan 
bij duurzaamheid, verdraagzaam-

heid, eerlijke handel en barmhar-
tigheid. Wil je ook even stilstaan bij 
de weg van gerechtigheid en vre-
de? Kom dan een kwartiertje voor 
een moment van reflectie. Het li-
turgisch vredesmoment met stilte-
kring wordt gehouden in de kerk-
zaal. Aansluitend koffie met prakti-
sche tips over onder andere eerlij-
ke handel, verdraagzaamheid, duur-
zaamheid en barmhartigheid. Ieder-
een is donderdag 1 oktober van har-
te welkom tussen 19.00 en 19.45 uur 
in de kerk in de Zijdstraat 55. Ande-
re data zijn: donderdag 5 november, 
3 december, 7 januari. Voor meer in-
formatie: www.dgaalsmeer of bel 
0297-326527.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 30 septem-
ber is er in de Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30 uur gelegenheid voor inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
koffie of thee. De Oost-Inn is te vin-
den in de Mikado aan de Cathari-
na-Amalialaan 66 en iedereen is 
welkom. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-321636 of kijk op de 
website: oosterkerk-aalsmeer.nl.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
met hun vieringen zijn een begrip. 
Eenvoudige liederen en veel stilte 
zijn een rode draad in hun gebed. 
Karmel Aalsmeer aan de Zwarteweg 
36 heeft een kleine kapel in huis. Zij 
stelt deze kapel open om met elkaar 
een meditatieve viering te houden 
op vrijdagavond 25 september om 
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

Actie Marleen en Rosanne de Niet
Cheque voor kindertehuis
Aalsmeer - Er is een subsidiecheque 
door de OSA verstrekt aan Marleen 
en Rosanne de Niet uit Aalsmeer die 
in totaal met 15 jongeren (The Youth 

Ambassadors) naar de Filippijnen 
zijn gegaan om te helpen in kinder-
tehuis Batang Pinangga. De meiden 
hebben bij elkaar meer dan 2.500 eu-

ro ingezameld. De penningmeester 
van OSA, Stef Holling, mocht als ver-
dubbeling een cheque van 2.500 eu-
ro overhandigen. Het geld zal vooral 
besteed worden aan de straatkinde-
ren op de Filippijnen, voor gezond-
heidszorg, voeding en een leuke 
dag. Meer informatie is te vinden op 
de website van de Stichting: www.
batangpinangga.com. Voor meer in-
formatie over de OSA kan gekeken 
worden op de website: www.osa-
aalsmeer.nl.

affer uit Nunspeet en 16.30u. met 
ds. J.M. Mudde uit Haarlem. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. in Kloosterhof 

woord communieviering met M. 
van Zoelen. Zondag 9.30u. in 
Karmelkerk woord- en gebeds-
dienst m.m.v. Karmelkoor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag 16u. dienst voor ieder-

een met pastor Jacob Spaans.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering, Aalsmeer. Om 19u. FF 
zingen.

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Dalen.

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

dag 9.30u. viering met m.m.v. 
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst, 
Parklaan 27. Op dinsdag 29 sep-
tember met Peter Slagter: ‘De 
profetie van Jesaja.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 28 september om 20u. 

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18. 

Zondag dienst om 10u. met ds. 
Jan Martijn Abrahamse. 

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. Spreker: Sven 
Leeuwestein. Babyoppas en kin-
derwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet m.m.v. kerkkoor. 
Collecte voor Vrouwenzendings-
hulp. Opvang 0-4 jaar via op-
pas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.  Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. Ook C4U. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Zondag om 10u. dienst met ds. 

P.M. v/d Meulen uit Apeldoorn. 
Organist: W. Spaargaren. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. dienst met 
ds. J. Heack uit Zeist. Organist: C. 
Verschoor. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Hein Middel-
hoven. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J.C. Sche-

Zondag 
27 september 

Bingo-avond bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 5 oktober 
houdt Viva Aquaria weer een gezel-
lige avond in buurthuis Hoornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Een bingo-
avond staat op het programma. Het 
bestuur van de aquariumvereniging 
zal opnieuw een schat aan prijzen 
verzamelen, en nodigt iedereen die 
dit leest of hoort uit om deze avond 
te bezoeken en een poging te wa-
gen om een hele arm vol met plan-
ten, ook weer de bekende mooie or-
chideeën, te scoren. Ook zullen er 
andere mooie prijzen zijn, dus laat 
je niet weerhouden. Hoe meer zie-
len hoe meer vreugd en dit maakt 
vooral de penningmeester blij.
De bingo in buurthuis Hormeer be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Meer weten over Viva Aqua-
ria? Neem dan contact op met de 
heer C. Keim via 0297-343854. 









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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

PROCEDURE 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende 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 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. 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 be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

- Diverse straten in Aalsmeer (Z-2015/044076) Sint Nico-
laastocht voor de periode 2015-2019 verleend 16 sep-
tember 2015;

- Speelpleintje Ketelhuis 46 (Z-2015/050004), Burendag, 
buurt BBQ op 26 september 2015 (verleend 15 september 
2015).

COLLECTES 

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

ExPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 
maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen B.V. verleend 17 september 2015
- Kudelstaartseweg 222 ( Z-2015/037076), Restaurant Jo-

nes, verlenging verleend 18 september 2015 

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen B.V. verleend 17 september 2015
- Kudelstaartseweg 222 ( Z-2015/037076), Restaurant Jo-

nes, verlenging verleend 18 september 2015 

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2015/012631), Westeinderpavil-

joen B.V. verleend 17 september 2015

TER INZAGE

t/m 24-09-15 Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbe-
horende stukken ‘1e Wijziging bestemmings-
plan Green Park Aalsmeer deelgebieden 9 en 
10, Japan-laan/Thailandlaan’

Officiële Mededelingen
24 september 2015

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD AALSMEER

De vergadering van de raadscommissie Maatschappij en Be-
stuur van 24 september 2015 zal geen doorgang vinden.

VRIjDAG 2 OKTOBER GEEN MOGELIjKHEID 
REISDOCUMENT AAN TE VRAGEN Of OP TE HALEN

In verband met technisch onderhoud is het op vrijdag 2 ok-
tober niet mogelijk een reisdocument aan te vragen of op 
te halen.

OPENINGSTIjDEN SOCIAAL LOKET (ZONDER AfSPRAAK)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, 
schuldhulpverlening, jeugdhulp)

Ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Let op: met ingang van 1 oktober wijzigt de 
openstelling op woensdag naar 13.00-16.30 uur!
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
Ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
Vr. 08.30-12.30 uur

BEKENDMAKING MANDATERING VAN DE BESLISSING 
OP BEZwAAR AAN DE BURGEMEESTER

Het college heeft in zijn vergadering van 15 september 2015 
de beslissingsbevoegdheid op bezwaarschriften gemanda-
teerd aan de burgemeester voor zover de uitkomst van het 
bezwaar luidt: “bezwaar is ongegrond” en “bezwaar is niet-
ontvankelijk”. Met deze mandatering wordt een snellere en 
efficiëntere afhandeling van bezwaarschriften beoogd en 
daarmee een betere dienstverlening aan de indieners van 
bezwaarschriften. De mandatering treedt in werking op de 
eerste dag na die van de bekendmaking.

ZORG NAAR GEMEENTEN: MELD Uw ERVARINGEN  

Wat zijn de ervaringen met 
het geven van burenhulp, 
vrijwilligerswerk en mantel-
zorg? En hoe tevreden zijn 
mensen die hulp vragen over 
de manier waarop hun ge-
meente de toegang tot zorg 
en ondersteuning regelt? Om 
daarachter te komen, start de 
digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?

Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van 
burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwil-
ligerswerk. Negen cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar 
de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook 
willen zij weten of cliënten tevreden zijn over het contact 
met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de 
uitkomst van het gesprek met de gemeente.

Iedereen kan meedoen
De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober 2015. 
De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor 
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor 
mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bie-
den. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch 
hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 
0900-2356780 (20 cent per gesprek).

wET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderweg 249B (Z-2015/051157), het afwijken 

van een bestemmingsplan t.b.v. wijzigen gebruik be-
drijfspand tot sportschool (ontvangen 16 september 
2015);

- Aalsmeerderweg 487 (Z-2015/050801), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 15 september 
2015);

- Dorpsstraat 93 (Z-2015/051170), het herstellen van de 
fundering en doorbraken, het gedeeltelijk slopen van de 
1e verdiepingsvloer (ontvangen 16 september 2015);

- Emmastraat 2 (Z-2015/051146), melding brandveilig ge-
bruik en het wijzigen van de bestemming (16 september 
2015);

- Johan Frisostraat 1 (Z-2015/051824), het plaatsen van 
een dubbele nokverhoging op de woning (ontvangen 18 
september 2015);

- Kudelstaartseweg 257 (Z-2015/051246), het kappen van 
een berk pendula boom (ontvangen 17 september 2015);

- Machineweg 45-47 (Z-2015/051139), melding brandvei-
lig gebruik en het wijzigen van de bestemming (ontvan-
gen 16 september);

- Oosteinderweg 247A (Z-2015/050734), het wijzigen van 
de kozijnen aan de voorgevel van een Rijksmonument. 
het slopen van de huidige kozijnen. het melden van 
brandveilig gebruik (ontvangen 14 september 2015);

- Roerdomplaan 100 (Z-2015/050898), het plaatsen van 

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

OPENINGSTIjDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERwERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

OVERIGE LOKETTEN EN INfORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

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

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

SERVICELIjN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

een schuur en een erfafscheiding (ontvangen 15 septem-
ber 2015);

- Touwslagerlaan 33 (Z-2015/051916), het wijzigen van de 
beschoeiing t.b.v. het realiseren van een ligplaats (ont-
vangen 21 september 2015);

- Touwslagerlaan 43 (Z-2015/051871),het wijzigen van be-
staande beschoeiing tbv. realisatie ligplaats ( ontvangen 
21 september 2015);

- Uiterweg 45 (Z-2015/050987), het plaatsen van een tij-
delijke bouwdam tbv een nieuw woonhuis (ontvangen 16 
september 2015).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Cactuslaan 3 (Z-2015/051164), het in werking hebben 

van een stookinstallatie (ontvangen 17 september 2015).

Kennisgeving ontwerp beschikking, wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een 
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/023237), het verbouwen van 
een tankstation met carwash.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van donderdag 24 september 
2015 gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen 
van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Aalsmeerderweg 436 (Z-2015/044642), het bestaande 

gevelreclame vervangen door nieuwe huisstijl en het 
vervangen van stalen frames (verzonden 21 september 
2015);

- Oosteinderweg 515 (Z-2015/028377), het vergroten van 
het terras en het oprichten van een zwembad en extra 
kelder (verzonden 21 september 2015).

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Primulastraat 30 (Z-2015/039159), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 17 september 
2015);

- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/039867), het aanleggen van 
een in- en uitrit, het plaatsen van een brug en het plaat-
sen van een toegangspoort (verzonden 16 september 
2015).

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Cactuslaan 3 (Z-2015/051164), het oprichten van een 

inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 22 september 
2015).

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

COMMISSIE RUIMTELIjKE KwALITEIT 
(VOORHEEN wELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie verga-
dert op de woensdagmiddagen in de even weken in het raad-
huis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 
te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan (Z-2015/050911), braderie op 6 april 2016, 

ontvangen op 16 september 2015
- Kudelstaartseweg 226-228 (Z-2015/051512), winterfair 

op 29 november 2015, ontvangen op 18 september 2015

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:

VOOR MEER INfORMATIE: www.AALSMEER.NL

Zwaaien naar Bloementour!
Aalsmeer - Voor cliënten van Ons 
Tweede Thuis wordt om het jaar 
de Aalsmeer Bloementour georga-
niseerd en afgelopen zaterdag 19 
september vond deze rondrit met 
vrachtwagens weer plaats. Een ge-
weldig festijn ieder jaar weer, waar 
zowel de deelnemers als de chauf-
feurs volop van genieten. Prach-
tig om rond gereden te worden in 
een ‘vette’ truck en te mogen zwaai-
en naar bezoekers langs de kant 
van de weg. De chauffeurs genieten 

vooral van de pret, die de cliënten 
beleven. “Het was weer super gezel-
lig. De gasten zijn ook zo enthousi-
ast en altijd heel dankbaar”, vertelt 
een chauffeur met een dikke grijns 
na de rit van zo’n twee uur door 
Aalsmeer en omgeving. In het Cen-
trum trakteerde het Show- en Jacht-
hoornkorps Kudelstaart op een op-
treden en onderweg werd even ge-
pauzeerd voor een ijsje. De trucs 
worden gratis beschikbaar gesteld 
door diverse bedrijven en de chauf-

feurs nemen ook allen vrijwillig ach-
ter het stuur plaats. Ook van de par-
tij was de Brandweer van Aalsmeer 
met onder andere de nostalgische 
bluswagen. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

dag gehouden en ook de woon-
voorziening Hortensialaan en Gloxi-
niastraat doet hieraan mee! De be-
woners en buren worden van har-
te uitgenodigd om onder het genot 
van een hapje en een drankje elkaar 
beter te leren kennen. 

De middag wordt extra feestelijk 
door een optreden van het shanty-
koor De Brulboeien. Van 14.00 tot 
16.00 uur staat de koffie klaar en 
zijn de bewoners en buren van har-
te welkom. De ingang is te vinden 
aan de Gloxiniastraat 29 of Horten-
sialaan 55a.    

Burendag met 
De Brulboeien

Aalsmeer - Op zaterdag 26 sep-
tember wordt de landelijke buren-
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Muziek
Zaterdag 26 september:
* Oktoberfest met dj Joey bij RKDES 
in kantine, Wim Kandreef, 20-01u.
* Coverband Chain Reaction in ca-
fé Joppe, Weteringstraat vanaf 21u.
26 en 27 september:
* Jubileumconcerten popkoor Sono-
rity in Dorpshuis Kudelstaart. Zater-
dag om 20.00 uur en zondag van-
af 15.00 uur.
Zondag 27 september:
* Tribute to Doe Maar in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer van-
af 16u.
* Plug & Play jamsession met Trou-
badour en Rob Taekema in The 
Beach, Oosteinderweg vanaf 15u. 
Vrijdag 2 oktober:
* Kinderdisco in feesterij De Bok, 
Dreef van 19 tot 21.30u.

Toneel en films
24 tot en met 27 september:
* Toneelvereniging Tobo speelt ‘Za-
delpijn’ in Noorddamcentrum Bo-
venkerk. Donderdag tot en met zon-
dag vanaf 20.15u.
26 en 27 september:
* Natuurfilm ‘Ontdek Nederland 
opnieuw’ in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade vanaf 19u. Zaterdag om 
13u. en zondag om 19u.
Tot en met 29 september:
* Minions, De Vijf en de Piraten-
schat, Binnenstebuiten en De Bos-
kampi’s. Voor volwassenen: Missi-
on Impossible - Rogue Nation, De 
Ontsnapping en Schone Handen in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade.

Exposities
Zaterdag 26 september:
* Expositie over Tweede Wereldoor-
log en (nieuw) Haarlemmermeer-
se verzetshelden in Crash Museum 
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug. 
Open van 11 tot 16u. 
26 en 27 september:
* Thematentoonstelling ‘De Redding 
van Aalsmeer’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
van 12u. tot 17u.
* Grootste bloemenkleurplaat te 
zien in etalage winkel naast Boek-
huis Aalsmeer, Zijdstraat. 
Oktober:
* Olieverfschilderijen van Jannie 
Harting in zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad. 
Tot en met 8 november:
* Nieuwe expositie in galerie Sous-
Terre, Kudelstaartseweg met schil-
derijen en sculptures van 20 kun-
stenaars. Iedere zaterdag en zondag 
open van 13 tot 17u.
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jac-
kie Sleper in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open: Donderdag tot en met 
zondag van 14 tot 17u. Workshops 
op 15 september en 13 oktober.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in ge-
meentehuis. Schilderijen en portret-

ten. Te zijn tijdens openingstijden.  

Diversen
Donderdag 24 september:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iede-
re donderdagmiddag.
* Speelavond BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Pop- en autoquiz in The Beach, 
Oosteinderweg 247a vanaf 20u.
Vrijdag 25 september:
* Vredesmaaltijd in Open Hof kerk, 
ingang Sportlaan 86 vanaf 18u.
* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 26 september:
* Veiling op Historische Tuin, ingang 
Praamplein om 15.00 uur.
* Red Ball Expres Tour in kader 70 
jaar bevrijding. Verzamelen om 
10.30u. bij Crash Museum. Bezich-
tiging vanaf 15.30u.
* Verzamelaarsbeurs met zegels, 
kaarten en meer in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3, 13 tot 16u.
* Burendag Ons Twee Thuis Gloxini-
astraat en Hortensialaan, 14 tot 16u.
* Expressieve activiteiten voor jong 
en oud in kader Vredesweek in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat van 
14 tot 16u.
* Happen en stappen, wandelen en 
hapjes eten, in Centrum van 16 tot 
18u. Start bij VVV in Boekhuis, Zijd-
straat. Opgeven verplicht: 324454.
Zondag 27 september:
* Vogelbeurs in zaal De Baccara, 
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Open dag Studio’s Aalsmeer met 
workshops en meer van 11 tot 16u. 
Van Cleeffkade 15.
* Fietstochten Tour de Poel, Team 
Timmerman. Start 10 en 40 kilome-
ter tussen 8-12u. en 100 kilometer 
tot 10u. bij Westeinder Paviljoen, 
Kudelstaartseweg. 
Maandag 28 september:
* Koppelspeelavond BV Oostend in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Bijeenkomst Film- en Videoclub. 
Thema: Sport. In buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 29 september:
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 30 september:
* Oost-Inn in de Mikado, Cathari-
na Amalialaan van 9.30 tot 11.30u. 
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Bingo bij BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Donderdag 1 oktober:
* Laatste fietstocht van seizoen 
OVAK Pedaalridders. Vertrek 13.30 
uur bij parkeerplaats Dreef.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Zaterdag 3 oktober:
* Rommelmarkt voor Nepal in aard-
schuur, Hoofdweg 161, 10 tot 17u.

Vergaderingen
Maandag 28 september:
* Wijkoverleg De Dorper over Schip-
hol en inrichting Burgemeester Kas-
teleinweg  in De Binding, Zijdstraat 
55 vanaf 19.30u. 
* Inloopspreekuur voor huurders Ei-
gen Haard in Kudelstaart in Dorps-
huis van 19.30 tot 20.30u.
Donderdag 1 oktober:
* Raadsvergadering in gemeente-
huis vanaf 20u. Agenda: Tijdbeste-
dingsnorm wethouders.

Zondag open dag Studio’s Aalsmeer

Film ‘Holland, Natuur in 
Delta’ in Crown Cinema
Aalsmeer - De zeearend strijkt 
neer in een hoge boom aan de ri-
vier. Hier stroomt de bron van het le-
ven voor alles wat de zeearend kent. 
Maar hij is hier al eeuwen niet ge-
weest en herkent haar nauwelijks; 
alles is nu anders. Lang is de na-
tuur de grootste kracht geweest in 
het deltagebied dat nu Nederland 
heet. De Hollandse natuur door de 
ogen van verrassende, kenmerken-
de dieren die de vruchtbare delta 
bevolken. Naast de zeearend is dat 
bijvoorbeeld de bever, net als men-
sen barrières bouwend en geulen 
gravend tegen het water. Maar ook 
de haas, het pimpernelblauwtje en 
de stekelbaars laten de dynamische 
wereld boven en onder water zien. 
De film ‘Holland, Natuur in de Delta’ 
gaat vanavond, donderdag 24 sep-
tember, in première in Crown Cine-
ma. Te zien in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade vanaf 19.00 uur. Za-
terdag draait deze negentig minu-
ten durende avonturenfilm om 13.00 
uur, zondag om 19.00 uur en maan-
dag en dinsdag, beide dagen twee 
keer, om 16.15 uur en om 18.45 uur. 
Donderdag en zondag kan in Crown 
Cinema ook plaats genomen wor-
den in het pluche voor ‘Schone 
Handen’ om 21.15 uur, zaterdag om 
12.45 uur voor ‘De Boskampi’s’, zon-
dag om 20.00 uur voor ‘Ventoux’ en 
maandag 28 september om 21.15 

uur voor ‘Paper Towns’. Woens-
dagmiddag presenteert de bios in 
Aalsmeer een divers programma 
aan jeugd- en kinderfilms, waar-
onder ‘Binnenstebuiten’, ‘Minions’ 
3D en ‘De Vijf en de Piratenschat’. 
Kijk voor meer informatie en filmtij-
den op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten reserveren kan via 0297-753700 
en info@crowncinema.nl en zijn te 
koop in de knusse biosbar.

Veel te zien tijdens open dag 
Aanstaande zondag 27 september 
houdt Studio’s Aalsmeer van 11.00 
tot 16.00 uur een open dag. Be-
zoekers kunnen een kijkje nemen 
achter de schermen van het Junior 
Songfestival, backstage bij de dans-
repetities voor Brooklyn Nights on-
der leiding van Marc Forna, de ex-
positie 200 Greatest Paintings be-
zoeken, lachen om stand-up co-
medy, onder andere cabaretier Arie 
Koomen, en kennismaken met het 
avondvullende avondje uit met di-
neren en entertainment: Brooklyn 
Nights. En natuurlijk alle zaal en 
ruimtes verkennen. Voor de kinde-
ren is extra veel vermaak. En uiter-
aard zijn de restaurants en bars ge-
opend voor een hapje en een drank-
je. De toegang en deelname aan ac-
tiviteiten is gratis. Meer weten? Kijk 
voor het volledige programma op 
www.studiosaalsmeer.nl.

Volgende week Boys Named Sue
Doe Maar Tribute in The 
Shack zondagmiddag
Oude Meer - Als je leest: 32 jaar, 
Smoorverliefd, Doris Day, De Bom, 
Nederwiet, Is dit alles, Belle Helene 
en Pa, dan denk je: Doe Maar! En 
dat gaat gebeuren ook, op zondag-
middag 27 september in The Shack. 
Wederom een steengoeie underco-
versessie met natuurlijk ook weer 
top-muzikanten, want die maken 
deze undercoversessies ongeëve-
naard. Het concept van de underco-
versessies: bekende muzikanten uit 
de Nederlandse muziekscene krui-
pen in de huid van hun idolen met 
verbluffend resultaat! Doe Maar 
is één van de succesvolste bands 
in de geschiedenis van de Neder-
landse popmuziek, die invloeden 
uit ska, punk en reggae combineer-
de tot Nederpop. De band bestond 
van 1978 tot 1984 en kwam zowel 
in 2000, 2008, 2012 als 2013 bijeen 
voor een reeks reünieconcerten. De 
vier studioalbums sinds Skunk haal-
den alle de nummer één positie in 
de albumlijsten en in de loop der 

jaren haalden zeven verschillende 
verzamelalbums de hitlijsten. Hier-
mee is Doe Maar commercieel de 
meest succesvolle Nederlandstalige 
band. Deze fantastische Doe Maar 
undercoversessie is met niemand 
minder dan: Robin Verkaik, Marijn 
Slager, Michiel Slager, Rob Soria en 
Chris van der Meer 

Johnny Cash 
Zondagmiddag 4 oktober, op ve-
ler verzoek terug op het podium 
van The Shack: Boys Named Sue in 
een groots eerbetoon aan de legen-
darische Johnny Cash! De country-
Cash, de rockende Cash, de Gospel-
Cash en de American Recordings-
Cash, de bezoekers gaan het alle-
maal meemaken met deze gewéldi-
ge band. The Shack is geopend op 
zondagmiddag vanaf 15.00 uur en 
aanvang van Doe Maar Tribute is 
rond 16.00 uur. De entree is 7,50 eu-
ro. Info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

“Betrokkenheid is kracht van ons koor”

Popkoor viert dit weekend 
haar 25 jarig jubileum
Aalsmeer - 14 September, de dag 
dat dit interview plaatsvindt met Yo 
Meijer en Herma Doeve, is precies 
de dag dat popkoor Sonority 25 jaar 
bestaat. “Sonority betekent klank-
rijkheid”, legt Yo uit. Yo is op dit mo-
ment de voorzitter van Sonority en 
al 20 jaar lid van het koor. Ook Her-
ma is al 20 jaar lid en nu mede or-
ganisator van het aankomende Ju-
bileumoptreden. “We hebben veel 
leden die al tien tot twintig jaar lid 
zijn. Hans van der Raad en Rina 
van Diemen zingen al 25 jaar mee, 
zij zijn de initiatiefnemers van ons 
koor. En nieuwe leden worden snel 
opgenomen in de groep. Dat is on-
ze kracht, die verbondenheid en be-
trokkenheid met elkaar. En ons re-
pertoire bestaat uit populaire liedjes 
van deze tijd die je ook veel op de 
radio hoort.” Herma heeft inmiddels 
plakboeken vol met allerlei publica-
ties over de diverse optredens van 
Sonority. En met foto’s van de vele 
weekendjes dat het koor met elkaar 
op pad ging. 

Het Sonority geluid
De laatste vijf jaar staat Sonority on-
der leiding van dirigent Rik Henning 
uit Den Haag. “Rik is een professio-
nele dirigent, hij is enorm muzikaal 
en zoals een dirigent betaamt weet 
hij ons te leiden en staat tegelijker-
tijd ontspannen voor het koor. Daar-
naast begeleidt Jan ons al 12,5 jaar 
op de piano. Dat bepaalt het ge-
luid van Sonority en dat we meer-
stemmig zijn. We hebben voldoen-
de mannen waardoor de balans in 
evenwicht is”, legt Yo uit. 

Twee concerten
Aanstaande zaterdagavond 26 en 
zondagmiddag 27 september viert 
Sonority haar jubileum met op-

tredens in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Yo en Herma willen al wel 
een ‘tipje van de sluier oplichten’ 
over wat het publiek kan verwach-
ten. “Het thema is: ‘Van zilver naar 
goud’, want 25 jaar is zilver en zo-
lang er voldoende leden zijn, gaan 
we op weg naar 50 jaar, goud dus”, 
verduidelijkt Herma. “Het wordt echt 
een spetterend optreden met zilver 
en gouden ‘toeters en bellen’”, lacht 
Herma. “En speciaal voor dit jubile-
um treden drie groepjes van koorle-
den op”, vertelt Yo. “En”, gaat Yo ver-
der: “Het optreden wordt gepresen-
teerd door theatermaker en cabare-
tier Hester Macrander.” “En zater-
dagavond na het optreden is er een 
feest met DJ Remko”, voegt Herma 
toe. Kortom Sonority pakt groots uit! 
Er zijn nog enkele kaarten te koop 
via: info@sonority.nl. Voor zaterdag-
avond 20.00 uur met feest kost een 
toegangskaart 12,50 euro en voor 
het middagoptreden optreden om 
15.00 uur op zondag is de entree 10 
euro. 

Hester Macrander

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

KOOPJE: TIP:

Western 'Richwood' 
(met element) 

€ 254,-

Basgitaar 'Cort'
€ 233,-

Cajon 'Hayman'  
€ 69,-

Mini  € 39,95

Viool 'Leonardo' 
(incl. stok + koff er) 

€ 169,-

NIEUW:

AGENDA

Van links naar rechts organisator Mike, DJ Ferry Maat en radiomaker Ron.

Actie Ferry Maat en Vrijdagavondcafé

Win kaarten voor Soulshow
Aalsmeer - Op zaterdag 10 oktober 
is het weer tijd voor Ferry Maat in 
Aalsmeer. Dit jaar vanuit The Beach 
aan de Oosteinderweg. Dat gaat 
weer een groot feest worden met de 
dansbare soulclassics van Ferry op 
een volle dansvloer. Eén grote par-
ty. Organisatoren Kees, Marcel en 
Mike zijn er al weer weken enthou-
siast mee bezig. The Beach wordt 
natuurlijk omgetoverd tot een gro-
te discotheek met glitterbollen, dis-
colampen en danseressen.
 
Soulshow Classic
In het Radioprogramma Vrijdag-
avondcafé van Ron Leegwater op 
Radio Aalsmeer, dat hij per toer-
beurt presenteert met Caroline, 

Marjolein of Deborah, is er weke-
lijks tussen 21.00 en 23.00 uur aan-
dacht voor de Soulshow Classic. 
Ferry Maat heeft hier een speciale 
jingle voor ingesproken die prach-
tig is gemonteerd tot een pakkend 
geheel door Sound FX uit Aalsmeer.

Kaarten winnen op de radio
De komende weken is er nog meer 
aandacht voor Ferry Maat en het 
evenement in Aalsmeer, want de 
programmamakers mogen twee 
kaarten weggeven onder de luiste-
raars. Volg het radioprogramma Vrij-
dagavondcafé ook via Facebook en 
Twitter en maak nog meer kans op 
deze geweldige prijs. Want het is 
heel bijzonder indien je hier nog bij 

Zaterdagavond in kantine RKDES
Oktoberfest met dj Joey
Kudelstaart - Na drie succesvolle 
edities wordt ook dit jaar de RKDES 
kantine omgetoverd tot een Duitse 
feesttent waar de Heidi’s, Bratwur-
sten en de biertjes de bezoekers om 
de oren zullen vliegen! Onder bege-
leiding van DJ Joey zullen de aan-
wezigen vermaakt worden met de 
beste Duitse Schlager’s en foute 
Aprés Ski muziek. Het Oktoberfest 
is aanstaande zaterdag 26 septem-
ber van 20.00 tot 01.00 uur en biedt 
vertier voor al haar gasten. Tijdens 
het feest zorgt RKDES voor de hap-
jes en drankjes, en als het goed is 

jullie voor de gezelligheid! Ook is er 
een prijs voor de best verklede Ok-
toberfestganger van het jaar. Kom 
dus allemaal verkleed! Bijna alle ta-
fels zijn verkocht (nog maar 2 over), 
dus de kantine aan de Wim Kand-
reef zal lekker gevuld zijn! Wil je hier 
bij zijn? Kom dan zaterdagavond 
naar RKDES. Je kan een tafel reser-
veren, maar ook gewoon zonder re-
servering plaatsnemen aan de sta-
tafels of langs de bar. De Biertafels 
zijn te reserveren via het contactfor-
mulier op www.ecrkdes.tk of stuur 
een mailtje naar ec@rkdes.com.

Zaterdagavond livemuziek
‘Chain Reaction’ in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 26 september verzorgt de band 
‘Chain Reaction’ een liveoptreden in 
café Joppe. Vanaf 21.00 uur worden 
de instrumenten ter hand genomen.
De coverband Chain Reaction heeft 
haar sporen in het circuit al zeker 
verdiend. De muzikale kettingreac-
tie startte in 1992 en de trein raast 
anno 2015 gewoon door. Chain Re-
action speelt al vele jaren in kroe-
gen en op allerlei feesten en partij-
en en altijd nog met groot plezier en 

enthousiasme. Bekende covers van 
onder andere De Dijk, Golden Ear-
ring, REM, Live, Van Dik Hout en 
Bløf worden onder andere ten ge-
hore gebracht. En meezingen mag! 
De band was support-act bij Van 
Dik Hout, Band zonder Banaan en 
Di-rect. 
Het belooft een geweldige avond 
te worden. Ben je er bij zaterdag-
avond? Iedereen is welkom in café 
Joppe in de Weteringstraat. De toe-
gang is zoals altijd gratis!

Trio Sonare in 
KCA klassiek
Aalsmeer - KCA presenteert een 
bijzonder gevarieerde serie van vijf 
klassieke concerten op de zondag-
middag om half vier, zoals vanouds 
in de intieme ruimte van de Oud-
katholieke Kerk, aan de Oostein-
derweg 394 in Oost in het nieuwe 
seizoen. Gestart wordt op 11 ok-
tober met Trio Sonare. Een bijzon-
der trio met op het repertoire wer-

ken van onder andere Fauré, Schu-
bert, Strauss en Bernstein. Het trio 
bestaat uit Dewi Boddeke op zang, 
Andor Boddeke op piano, en Papil-
lon Boddeke op viool. Op 8 novem-
ber komt het Rodion Trio optreden. 
Op 10 januari is het podium voor pi-
anist Erwin Rommerts Weerstra. Op 
14 februari komt het Dostojewski 
kwartet naar Aalsmeer. Op 13 maart 
tot slot kan genoten worden van Di-
vidivi 3, een verfrissende trio. Kijk 
voor meer info en/of een abonne-
ment op de website van KCA. 





Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
er een voorvertoning van de voor-
stelling Baantjer Live! in IJmuiden. 
Maar liefst 230 figuranten die zich 
hebben ingeschreven om een rol te 
vertolken in dit interactieve toneel-
stuk waren welkom. Op woensdag 
4 november staat de voorstelling op 
de planken in het eigen Crown The-
ater in het centrum van Aalsmeer en 
acht figuranten uit deze regio doen 
daar aan mee. Eén van hen was 
Adriaan Tieleman. Adriaan is voor 
het theater geen onbekende; al di-
verse malen is hij daar als entertai-
ner uitgenodigd. Naast opperstal-
meester bij het bezinningscentrum 
op de Kaag is Adriaan namelijk ac-
cordeonist en pianist en speelt hij 
amateurtoneel. Niet zo vreemd dat 
Ingrid van het marketingteam hem 
had getipt om als figurant mee te 
spelen. “Ik vond het ontzettend leuk 
om te doen en het is voor de bezoe-
kers ook echt een hele leuke voor-
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Kom meezingen met Musica
Uithoorn - Musica is een gezellige 
zanggroep van ongeveer 18 leden 
die het leuk vinden met elkaar de 
mensen, in de Zorgcentra en bij de 
Zonnebloem, gezellige uren te be-
zorgen. Zij zingen nummers uit di-
verse operettes, wat musical en ook 
Nederlandstalige meezingers ont-
breken niet. 
Kortom gezelligheid alom. Maar, 
hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Dus vind je het leuk om dit reper-
toire te zingen en regelmatig op te 
treden? 
Schroom dan niet en loop eens bin-
nen bij een repetitie van zanggroep 
Musica! Er wordt iedere woensdag-
avond vanaf 20.00 uur gerepeteerd 
in het Hoge Heem in Uithoorn. Heb 
je interesse? Neem dan contact op 
met de voorzitter via 0297-563177 of 
mail naar: c.oskam33@kpnmail.nl 

Dahlia’s te koop tijdens 
veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
26 september wordt weer een vei-
ling georganiseerd in de Historische 
Tuin. Er worden diverse bloemen, 
groenten en fruit van eigen tuin ge-
veild. Als seizoenproduct komen dit 
keer ook bossen dahlia’s voor de 
klok.
De producten worden deze dag aan 
de man/vrouw gebracht door vei-
lingmeester Hen Bax en opsteker 
Gerard van der Velden.
Natuurlijk kan het bezoek aan de 
tuin gecombineerd worden met een 
rondvaart en/of een heerlijk kop-
je koffie in het nieuwe Tuinhuis. Tot 
het einde van dit seizoen kan in de 

boerderij de tentoonstelling ‘De red-
ding van Aalsmeer’ van de stichting 
Oud Aalsmeer bezichtigd worden. 
De veiling begint zaterdag om 15.00 
uur. 
De Historische Tuin is zowel zater-
dag als zondag geopend van 13.30 
tot 16.30 uur. Doordeweeks kan van 
dinsdag tot en met vrijdag een be-
zoek gebracht worden tussen 10.00 
en 16.30 uur. De entree is 4 eu-
ro voor volwassenen en 3,50 voor 
65+ers. Kinderen tot en met 12 jaar 
en houders van museumjaarkaarten 
hebben gratis toegang. Voor meer 
informatie: www.historischetuin-
aalsmeer.nl

Herfstconcert Song of Joy
Kudelstaart - Op zaterdag 3 okto-
ber geeft Interkerkelijk koor Song of 
Joy uit Kudelstaart een herfstcon-
cert samen met het Petrakoor uit 
Leerdam en het koor Halleluja uit 
Nijkerkerveen. De drie koren staan 
onder leiding van Frederiek en Hil-
bert Kamphuis.
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door pianist Jan Bloemkolk. 
De koren zullen gezamenlijk, maar 

ook apart, mooie liederen ten geho-
re brengen. Onder andere staan ‘In 
his love’, ‘I have a dream’, ‘The ten 
commandments’, ‘Santo’ en ‘You rai-
se me up’ op het repertoire.
Het concert vindt plaats in kerkelijk 
centrum De Spil in de Spilstraat 5, 
zijstraat Bilderdammerweg, en be-
gint om 20.00 uur. De toegang is vrij. 
Er wordt wel een collecte gehouden 
ter bestrijding van de onkosten.

Nieuwe expositie Sous-Terre
Aalsmeer - Afgelopen zondag 20 
september is in galerie Sous-Ter-
re een nieuwe expositie geopend. 
Er wordt werk geëxposeerd van 21 
geselecteerde kunstenaars, die deel 
genomen hebben aan De Kunst-
beurs aan de Westeinderplassen 
begin deze maand. 
De exposanten zijn Adry, Mieke 
Baak, Jeanette Boerma, Clemens 
Briels, Jeroen van de Brug, Dis-
tel, Jos Gielen, Anneke van Keste-
ren, Loes Kouwenhoven, Lawrence 
Kwakye, Floor de Bruyn Kops, Eva 
Kruis, Arie Onnink, Yvonne Ravel-
li, Talitha Schiffer, Jennie Smallen-

broek, Alexander Smith, Truce Vis-
se-Schmitz, Serge de Vries en Fre-
dy E. Wubben. De expositie duurt tot 
en met 8 november. 
De collectie van Sous-Terre bestaat 
uit meer dan 1000 schilderijen en 
ongeveer 2000 sculpturen, die ook 
via de website te bekijken en bestel-
len zijn. Galerie Sous-Terre Aalsmeer 
is gevestigd aan de Kudelstaartse-
weg 1, in de pompkelder tegenover 
de watertoren, en is elke zaterdag 
en zondag open van 13.00 tot 17.00 
uur en te bezoeken op afspraak via 
0297-364400 of info@galerie-sous-
terre.nl. 

2 Keer nostalgie 
in De Kwakel

De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen en Nu organiseert ook dit jaar 
weer nostalgische avonden in het 
dorpshuis De Quakel. Twee avon-
den met een identiek programma. 
Het programma zal een mix zijn van 
nog niet eerder op de site gepubli-
ceerde foto’s, filmisch materiaal en 
foto’s uit de diverse rubrieken op de 
site www.de-kwakel.com. De voor-
stellingen zijn op de vrijdagen 25 
september en 9 oktober vanaf 19.30 
uur in het dorpshuis. Zaal open van-
af 18.30 uur. De entree bedragt 5 
euro inclusief een kopje thee of kof-
fie. Kaarten zijn te bestellen bij Dirk 
Plasmeijer via 0297-563335 in de 
avond tussen 17.30 en 18.30 uur of 
via de mail: dp@de-kwakel.com 

Vogelbeurs in de Baccara
Aalsmeer - De Vogelvereniging 
Aalsmeer en Omstreken houdt op 
zondag 27 september haar maan-
delijkse vogelbeurs in zaal de Bac-
cara in de Baccarastraat. De beurs 
is open van 10.00 tot 12.30 uur. De 
vogelvrienden van Aalsmeer be-
zitten het keurmerk van de Neder-
landse bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behandelen 
van alle vogels met in acht neming 
van de milieueisen die tot heden van 
kracht zijn.
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, 

te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen over de hobby vogels, 
voedsel en huisvesting. De entree 
bedraagt 1 euro voor iedereen die 
komt kijken of kopen. Tevens maken 
bezoekers kans op een leuke atten-
tie met hun entreebewijs. 
De verkoop van eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers.
Aanwezig zijn diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kana-
ries en kromsnavels. Ook worden al-
lerlei soorten zaden en zaadmeng-
sels en vogelkooien verkocht. Voor 
inlichtingen: 06-10666878.

Figuranten Baantjer Live 
krijgen mooie rol

Optredens tijdens monumentendag
Con Amore in watertoren
Aalsmeer - Ook dit jaar droeg het 
Aalsmeers Mannenkoor Con Amo-
re zijn steentje bij aan de landelij-
ke Open Monumentendag. En deze 
keer had men het plan op gevat de-
ze te starten met het zingen in twee 
bekende locaties in de directe om-
geving. En wat is het dan mooi om 
op zaterdagochtend in het meest 
bekende gebouw van Aalsmeer, de 
watertoren, te starten met het lied 
‘My Lord what a morning’. Na nog 
een aantal liedjes werd dit optreden 
besloten met het zeer toepasselijke 
‘Mooi Aalsmeer’. Daarna begaf het 
koor zich na een volgende histori-
sche locatie en wel het fort bij Ku-
delstaart. En dit gebouw uit 1905, 

wat alles te maken heeft met de be-
kende vuurlinie, leent zich natuur-
lijk prima voor enkele stevige liede-
ren, zoals het ‘Zigeuner en Slaven-
koor’ en niet te vergeten het ‘Solda-
tenkoor van Gounod’. 
Hoewel het in de ochtend was, trok-
ken de tweede genoemde mini-con-
certen, gelukkig voor de zangers 
van Con Amore, toch nog wel eni-
ge belangstelling. Dat uiteenliep van 
zowel lokale tot internationale toe-
hoorders. 
Voor de mannen van Con Amore, 
was daarmee de dag nog, niet voor-
bij. Want er werd ook nog gezongen 
in Vinkeveen, Uithoorn en Ouder-
kerk aan de Amstel. 

Kudelstaart - In verband met het 
777-jarige bestaan van Kudelstaart 
wil de Antoniusschool oud-ouders 
een klassieke bingo-avond aanbie-
den. Bent u ouder van een kind dat 
vroeger op de Antoniusschool heeft 
gezeten? 

Maandag introductie-avond
Sport een jaar in beeld bij 
Film- en Videoclub
Aalsmeer - Maandagavond 28 
september staat de clubavond van 
de F.&V.A in het teken van de sport. 
De introductie van het jaarthema: 
De Sportieve mens en Sport in beeld 
zal op deze avond besproken wor-
den. De clubavond wordt gehouden 
in buurthuis Hornmeer aan de Roer-
domplaan 3 en begint om 20.00 uur.
 
Basiscursus Filmen
De Videoclub Aalsmeer start op 19 
oktober met een basiscursus filmen. 
Deze cursus is bedoeld voor men-
sen die meer willen met hun ge-
maakte filmpjes, bijvoorbeeld van 
hun vakantiereizen of van de kinde-
ren en kleinkinderen. Een film ma-
ken als een professional. Leren hoe 
je films kunt monteren op de com-
puter of laptop. Muziek, foto’s en 
teksten invoegen in je film. Hoe 
maak je een leuke titel in je film.

De cursus wordt gegeven op drie 
maandagavonden en start op 19 
oktober. De vervolgavonden zijn op 
2 en 9 november. Optioneel is een 
zaterdagochtend om met de cur-
sisten die daar belangstelling voor 
hebben naar buiten te gaan om in 
de praktijk te filmen. De aanvangs-
tijd is 20.00 uur en de cursus wordt 
gegeven in buurthuis Hornmeer. De 
ervaring leert dat cursisten het fijn 
vinden om na de cursus de moge-
lijkheid te hebben voor enige na-
zorg. 
Dat is de reden dat het ook een op-
tie is voor de cursus plus lidmaat-
schap te kiezen. Voor verdere infor-
matie en opgave kan gekeken wor-
den op de website: www.videoclub-
aalsmeer.nl of neem telefonisch 
contact op met secretaris Henk 
Zonneveld via 0297-761768 of hjw-
zonneveld@gmail.com

Leden Jachthoornkorps bij 
Nationaal Taptoe in Ahoy
Aalsmeer - Van 24 tot en met 27 
september zullen zeven leden van 
het Show- en Jachthoornkorps Ku-
delstaart deelnemen aan het Natio-
naal Taptoe in het Ahoy in Rotter-
dam. Het Nationaal Taptoe is een 
kleurrijke indoor-show rond Neder-
landse en buitenlandse militaire mu-
ziek wat vaak wordt aangevuld door 
burgerkorpsen. Hier wordt marsmu-
ziek, moderne en klassieke muziek 
weergegeven in al zijn veelzijdigheid 
door middel van een show. Het Na-
tionaal Taptoe is dit jaar van donder-
dag 24 tot en met zondag 27 sep-
tember. De show duurt 140 minuten 
met in totaal 900 deelnemers. Bij de 
opening zullen 130 amateurmuzi-
kanten vier verschillende voormalig 
dienstplichtige tamboer- en jacht-
hoornkorpsen opnieuw uitbeelden 
en een show uitvoeren. Hiervoor is 
maandenlang muziek ingestudeerd 
en zijn er een aantal dagen geoe-
fend om een show te kunnen pre-
senteren. Kijk voor meer informatie 
over het Nationaal Taptoe op www.
nationaletaptoe.nl. De voorstelling 
bijwonen kan door kaarten te kopen 
via www.ticketmaster.nl. 

Ride for Roses en Bloemen Tour
De afgelopen periode heeft het 
jachthoornkorps een paar leuke 
optredens verzorgd. Op 6 septem-
ber heeft het korps opgetreden bij 
de Ride for the Roses bij FloraHol-
land in Aalsmeer. Bij dit evenement 
hebben fietsers zich laten spon-
soren om geld in te zamelen voor 
KFW Kanker bestrijding. Bij dit eve-

nement heeft het Jachthoornkorps 
zonder tegenvergoeding de muziek 
verzorgd. Daarnaast was dit een 
mogelijkheid om een muzikant van 
het korps aan te moedigen, omdat 
hij mee fietste in deze tour. Op 19 
september vond het Aalsmeer Bloe-
men Tour plaats. Tijdens dit evene-
ment mogen verstandelijk gehandi-
capten meerijden in vrachtwagens 
die rondom Aalsmeer een tourrit af-
leggen. Op twee verschillende lo-
caties in Aalsmeer en Kudelstaart 
mocht het Show- en Jachthoorn-
korps de vrachtwagens begeleiden. 
Natuurlijk moesten zij in dezelfde 
stijl vervoerd worden, daarom was 
er speciaal een oude bus uit 1960 
geregeld van het voormalige Maar-
se en Kroon om het korps te vervoe-
ren. Kijk op de website www.show-
jachthoornkorps.com om te zien wat 
er voor de komende periode op de 
agenda staat. 

Deelname voor iedereen mogelijk!
Inkleurworkshops met 
Kleurboek Aalsmeer
Aalsmeer - 17 Professionele kun-
stenaars en 6 amateurs hebben 32 
originele ontwerpen gemaakt van in 
te kleuren tekeningen met herken-
bare plekjes van Aalsmeer en Ku-
delstaart. Met een eigen tekst wordt 
op een heerlijk leesbare manier toe-
gelicht waarom er nu juist voor dit 
ontwerp is gekozen. Docente Sunny 
Neeter geeft leuke tips tijdens de in-
kleurworkshop, die in de maand ok-
tober in diverse locaties georgani-
seerd worden. Deelnemers kunnen 
gebruik maken van tekensets met 
aquarelpotloden, harde en zachte 
kleurpotloden, verschillende pen-
selen. De eerste workshops zijn op 
zaterdag 3 oktober tijdens de Vita-
liteitsmarkt in het gemeentehuis. De 
eerste is van 13.30 tot 14.30 uur en 
de tweede van 15.00 tot 16.00 uur. 
Donderdag 8 oktober van 10.30 tot 
12.00 uur kan deel genomen wor-

den aan de inkleurworkshop in 
Wijkpunt Voor Elkaer aan Nobelhof 
1 in Kudelstaart. Aanmelden kan 
bij Nina Oudshoorn: noudshoorn@
zorgcentrumaelsmeer.nl of via 06-
83441313. Donderdag 8 oktober 
kan aangeschoven worden voor de 
inkleurworkshop van 13.30 tot 15.00 
uur in buurthuis ’t Middelpunt in de 
Wilhelminastraat 55. En donderdag 
15 oktober wordt de inkleurwork-
shop gegeven van 13.30 tot 15.00 
uur in wijksteunpunt Meander in de 
Clematisstraat 20. Aanmelden voor 
de laatste twee genoemde work-
shops kan bij Ghoesna Janmoha-
med: g.janmohamed@vitawelzij-
nenadvies.nl of vvia 0297-323138
Het maximum aantal deelnemers 
per workshop is 15, dus wacht niet 
te lang met opgeven. Aan de deel-
nemers wordt een eigen bijdrage 
van 4,50 euro gevraagd.

Klassieke bingo voor oud-ouders
Meldt u nu aan voor deze nostal-
gische avond op woensdag 7 okto-
ber! De inloop is vanaf 19.00 uur, om 
19.30 uur gaat de bingo van start in 
de school aan de Zonnedauwlaan 
59. Opgeven kan via antonius@
rkantonius.nl.

Adriaan Tieleman naast een medefi-
gurant van editie Aalsmeer.

stelling. Alle bezoekers spelen een 
rol in het stuk waarin een moord 
moet worden opgelost. Wij, als figu-
ranten spelen het cold-case team 
en zullen bij aanvang DNA afne-
men, wangslijm, een haar, vingeraf-
drukken, dat soort zaken. Ook loopt 
er politie en zijn er mannen in wit-
te pakken die onderzoek verrich-
ten. Iedereen is daardoor betrok-
ken in het interactieve spektakel. 
Ook in de pauze blijven wij in onze 
rol. Tijdens de voorstellig worden er 
door de acteurs vragen gesteld aan 
het publiek. Iedereen kan het ge-
daan hebben. Dat is het spannende 
eraan.” Aldus de enthousiaste me-
deacteur van Baantjer Live!

Jubileumprogramma
In Baantjer Live! is het publiek dus 
getuige van een intiem jubileum-
programma dat een onheilspellend 
randje krijgt als er een dode valt. In-
specteur De Cock (Peter Tuinman) 
en zijn assistent Vledder (Beau 
Schneider) zijn direct ter plaatse 
om de moord te onderzoeken en 
ook commissaris Buitendam (Peter 
Römer) is van de partij. Zij roepen 
bij hun politieonderzoek de hulp in 
van het publiek. Wie zich eerst nog 
bezoeker waande op een feest-
je, kan nu worden opgeroepen als 
getuige van een moordzaak. Wie o 
wie is de dader? Of het nu gaat om 
de boeken, de tv-serie of de thea-
tervoorstelling, Baantjer staat al ja-
renlang garant voor succes. Wil jij 
kaarten voor dit gloednieuwe, span-
nende, interactieve toneelstuk met 
een grote cast? Kijk dan op www.
crowntheateraalsmeer.nl en bestel 
ze snel. Nog tot het einde van de 
maand met maar liefst 15% jubile-
umkorting!
Door Miranda Gommans
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

24 Uur Kick-chen en SPIE 
orde voor secretaris
Aalsmeer - Een foto niet geplaatst. 
Natuurlijk wel meer niet, met een 
keuze uit honderden is dit logisch. 
De Praambode volgend jaar geeft in 

ieder geval diverse ‘nieuwe’ plaat-
jes. Piet Keuregies Preem maakte 
zaterdag 12 september tijdens de 
Pramenrace op z’n Aalsmeers re-

Drie prijzen uitgereikt
1e Exemplaar kleurboek 
voor Kaat Sloggatt
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 18 
september werd in het Westeinder 
Paviljoen het eerste exemplaar van 
Kleurboek Aalsmeer overhandigd. 
Kaat Sloggatt – die dit jaar afscheid 
neemt als coördinator van Kunst-
route Aalsmeer – nam het eerste 
exemplaar in ontvangst.
De avond werd geopend door Ben 
Mielen, voorzitter van Kunstroute 
Aalsmeer en aanwezig waren zo-
wel de inzenders van de tekeningen 
als de medewerkers van KCA en het 
team dat de organisatie van Kunst-
route Aalsmeer voor haar rekening 
neemt.
Er werden drie prijzen uitgereikt. 
Bij de amateurs ging de eerste prijs 
naar Elize Boer. Elize wint een per-
soonlijke rondleiding door het Rijks-
museum en die prijs is beschikbaar 

gesteld door Cultuurpunt Aalsmeer. 
De tweede prijs was voor Esther 
Heere met haar tekening van een 
bloemenmeisje. Esther won een 
prachtige kleurpotloden set die 
werd overhandigd door Constantijn 
Hoffscholte van het Boekhuis.
Onder de professionals werd een 
‘Make Over’ door All About Hair ver-
loot en Femke Kempkes is de geluk-
kige winnares die hiervoor een af-
spraak kan gaan maken.
Uiteraard ontvingen alle inzenders 
en sponsoren een exemplaar om 
mee naar huis te nemen.
Tijdens het weekend van Kunstroute 
Aalsmeer werd het kleurboek goed 
verkocht maar voor wie hem gemist 
heeft; er zijn nog exemplaren over 
die voor 8,95 euro verkrijgbaar zijn 
bij Het Boekhuis in de Zijdstraat.

De winnaars, deelnemers en medewerkers. Foto: www.kicksfotos.nl.

‘Red Ball Express’ Tour in 
teken 70 jaar bevrijding
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ‘40-’45 organiseert op zater-
dag 26 september in samenwerking 
met de vereniging Keep Them Rol-
ling de jaarlijkse historische rond-
rit met authentieke WOII voertui-
gen, genaamd de ‘Red Ball Ex-
press’. Deze 14e editie heeft als the-
ma ‘Freedom Tour’, ter herinnering 
aan en herdenken van 70 jaar vrij-
heid. De authentieke legervoertui-
gen zoals Jeep, Dodge, GMC, Ford, 
Harley en BSA motoren verzame-
len vanaf 10.30 uur bij het muse-
um en vertrekken daar om 11.30 uur 
voor een rondrit die zich geheel bin-
nen de Haarlemmermeerse polder 
zal afspelen met een tussenstop bij 
het Historisch Museum in het Haar-
lemmermeerse Bos. Onder andere 
Hoofddorp, Vijfhuizen, Zwanenburg, 
Lijnden, Badhoevedorp, Schiphol-
Oost en Aalsmeerderbrug zal wor-
den aangedaan. Ze keren om on-
geveer 15.30 uur terug bij Crash en 
zijn dan te bezichtigen voor het pu-
bliek. Er zullen zo’n 45 voertuigen 
deelnemen. Het museum is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug.
Het is de traditie dat elk jaar wordt 
stilgestaan bij een gebeurtenis uit 
de Tweede Wereldoorlog of een mo-
nument dat daaraan herinnert. Dit 

jaar zal een afvaardiging van Crash 
en KTR, vergezeld van het erepe-
loton Nederlandse Binnenland-
se Strijdenkrachten stilstaan bij het 
Verzetsmonument, in de verzetswijk, 
aan de Nieuweweg in Hoofddorp, 
nabij het Burg. Van Stamplein. Er zal 
daar een korte ceremonie plaatsvin-
den waarbij de voertuigen van de 
Red Ball Express zullen passeren 
als eregroet. Hierna vervolgen de 
voertuigen hun weg en zullen voor 
een tussenstop het Historisch Mu-
seum Haarlemmermeer bezoeken. 
De voertuigen zullen hier te bewon-
deren zijn voor het publiek van cir-
ca 12.15 tot 13.30 uur en de deel-
nemers hebben hier gelegenheid 
om de expositie ‘Voor de lieve Vre-
de’ te bezichtigen. De circa 65 kilo-
meter lange rondrit zal daarna ook 
andere plaatsen van historische be-
tekenis 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 kon-
vooien naar de linies om alle nodige 
voorraden aan te vullen. Voor meer 
informatie over museum en de Red 
Ball Express: www.crash40-45.nl of 
www.redballexpress.nl. 

Dienst voor jong en oud
Marcel en Lydia Zimmer 
treden op in Oosterkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 27 
september zijn Marcel en Lydia te 
gast in de startdienst van de Oos-
terkerk. Tijdens deze dienst spelen 
zij een aantal liederen voor jong en 
oud en na de dienst geven zij nog 
een concert. Marcel en Lydia zijn 
bekend van de Pinksterconferentie 
in Biddinghuizen en dan vooral de 
sing-in waar zo’n 50.000 bezoekers 
komen. Ook hebben zij al vele cd’s 
uitgebracht met nummers voor vol-
wassenen en kinderen. Aanstaande 
zondag zullen zij daar dus een aan-
tal van laten horen. Naast Marcel en 
Lydia zal Cees Verschoor het orgel 
bespelen en een speciaal samenge-
steld muziekteam zal ook een en-
kele liederen begeleiden. Domi-
nee Haeck is de voorganger in deze 
dienst en hij zal het jaarthema: God 
verbindt de generaties, uitwerken. 

Het is een dienst voor jong en oud. 
Weet u van harte welkom in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg 269. 
De dienst begint om 10.00 uur. Meer 
informatie op de website: www.oos-
terkerk-aalsmeer.nl Kinderkledingbeurs in Reede

Rijsenhout - Op zaterdag 3 oktober 
is er de jaarlijkse lente- en zomer-
kinderkledingbeurs in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14. Het 
betreft de in- en verkoop van kin-
derkleding (vanaf maat 80 tot en 
met maat S/L), speelgoed en kin-
derbenodigdheden. 
De enige voorwaarden hiervoor 
zijn dat de ingebrachte kleding wel 
voor deze tijd van het jaar bestemd 
zijn, en de kleding en andere spul-
len heel, modieus en schoon zijn. Er 
kan 1 verkoopnummer aangevraagd 
worden per persoon waarop maxi-

Woensdag 7 oktober in raadskelder
OSA houdt presentatieavond
Aalsmeer - Zoals ieder jaar orga-
niseert de stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) 
een presentatieavond. Dit jaar op 
woensdag 7 oktober van 20.00 uur 
tot ongeveer 22.00 uur in de raads-
kelder van het gemeentehuis op 
het Raadhuisplein. Het thema van 
de avond is ‘Bouwen en Verbou-
wen in Ontwikkelingslanden’. De-
ze avond is te horen wat er met het 
ontwikkelingsgeld van de gemeente 
Aalsmeer is gebeurd en aan welke 
projecten het geld is besteed.

Even voor de pauze is er een inlei-
ding van Stichting SOZ Fonds over 
hun projecten, steun aan scholen 
voor gehandicapten kinderen in 
Koerdistan en Irak en in de pauze 
is er muziek uit Koerdistan en Irak.
Het belooft echt weer een interes-
sante en informatieve avond te wor-
den. De inloop is vanaf 19.30 uur. Ie-
dere belangstellende is welkom. Kijk 
voor meer informatie over projecten 
en het mogelijk krijgen van subsidie 
voor een project op de website van 
OSA: www.osa-aalsmeer.nl

Spetterende disco voor 
mensen met beperking
Aalsmeer - Op vrijdag 16 okto-
ber organiseert het Jongeren Ro-
de Kruis opnieuw een disco speci-
aal voor mensen met een beperking. 
De disco is van 19.30 tot 22.30 uur 
in Feesterij de Bok aan de Dreef 5. 
Gasten - vanaf 16 jaar - en hun be-
geleiders zijn welkom, de entreeprijs 
voor de gasten is slechts 2,50 euro 
en begeleiders mogen gratis naar 
binnen. Het Jongeren Rode Kruis 
organiseert nu voor de achtste keer 
een disco voor mensen met een be-
perking, vanaf 16 jaar. Alle gasten en 
hun begeleiders zijn altijd super en-
thousiast over deze gezellige avond 
met muziek en dans. Het thema is 
‘Moviestars’. Het zou leuk zijn als de 
gasten en hun begeleiders verkleed 
als hun favoriete filmpersonage ver-
schijnen, maar dit is natuurlijk niet 
verplicht. De gehele avond zorgt de 
DJ van Soundshockers voor diver-
se muziek en ook treedt een zan-

ger op. De discotheek is gemakke-
lijk bereikbaar per OV en auto. Ook 
is het mogelijk de gasten voor de 
deur af te zetten. De disco is rol-
stoelvriendelijk. Iedereen krijgt een 
lekker welkomstdrankje en de gar-
derobe is gratis. De overige drank-
jes zijn voor 2 euro te bestellen aan 
de bar, er is fris en er zijn speciale 
0.0% drankjes (zonder alcohol ge-
schonken) te bestellen. Aanmelden 
kan via jongerenrodekruis@hotmail.
nl tot 10 oktober aanstaande. Ook 
bij problemen qua vervoer kan naar 
dit adres gemaild worden. Het Jon-
geren Rode Kruis zoekt nog jonge-
ren en scholieren die zich vrijwillig 
willen inzetten om mensen te hel-
pen. Wil jij het Jongeren Rode Kruis 
helpen bij activiteiten voor ouderen 
of mensen met een beperking of wil 
je meer informatie? Mail naar jon-
gerenrodekruis@hotmail.nl, of kijk 
op facebook of twitter.

Van alles en nog wat te koop
Rommelmarkt voor Nepal
Kudelstaart - Zaterdag 3 okto-
ber gaan de deuren van de tijdelij-
ke rommelmarktruimte in de grote 
aardappelschuur aan de Hoofdweg 
161 in De Kwakel weer open. Van 
10.00 tot 17.00 uur zijn er vrijwilligers 
van Kinderopvang Snoopy en van 
Nepal Benefiet Aalsmeer aanwezig 
om een en ander in goede banen te 
begeleiden. Van kinderen voor kin-
deren… Zo is er mooi speelgoed 
te koop, maar ook (kinder)meubel-
tjes, antiek, lampen, (kinder)kle-
ding, schoenen, gordijnen, lampen, 
fietsen, kinderboeken, wintersport-
kleding alle maten, laven met pas-
poort, huishoudelijke spullen, pc’s, 
printers en nog veel meer. Ook de 
koffie en thee met iets lekkers staan 
klaar! De opbrengst kan Nepal heel 
hard gebruiken. De aardbeving op 

25 april maakte vele doden en ge-
wonden. Hele dorpen zijn zelfs weg-
gevaagd. Diverse projecten zijn in 
volle gang om de Nepalese inwo-
ners enigszins een bestaan terug te 
geven. Huizen en schooltjes worden 
herbouwd, zo ook door organisatie 
Sapana Village Social Impact. Meer 
info op de gelijknamige facebook-
pagina en op de pagina van Nepal 
Benefiet Aalsmeer, die deze organi-
satie jaarlijks steunt middels bene-
fietconcerten. De vrijwilligers wil-
len met de rommelmarkt hun steen-
tje bijdragen. Helpt u ook mee? Dan 
graag tot ziens op 3 oktober. En wilt 
u rechtstreeks helpen? Doe dan een 
donatie op NL95INGB0005145518 
ten name van J.G. van der Zwaan, 
onder vermelding van Nepal aard-
beving.

September bol van speciale uitzendingen

Open dag Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De maand septem-
ber stond bol van de speciale uit-
zendingen op Radio Aalsmeer. Ra-
dio Aalsmeer bestaat op 3 oktober 29 
jaar en maakt al bijna 24 jaar loka-
le radio voor Aalsmeer en omgeving. 
En de laatste tijd timmert de omroep 
steeds steviger aan de weg. Om eens 
van nabij een radio-uitzending mee 
te maken of de prachtige radiostudio 
van de omroep te bekijken, kunt u 
aanstaande zondag 27 september te-
recht in de Crown Business Studio’s 
aan de Van Cleeffkade. U kunt dan 
een rondleiding krijgen in de studio-
ruimten en mag onder andere zelf 
een nummer aankondigen op de ra-
dio. Daarnaast zijn er meer leuke din-
gen te doen in de studio. Wilt u we-
ten wat precies? Houd dan de websi-
te in de gaten: www.radioaalsmeer.nl. 
Ook Crown Business Studio’s houdt 
komend weekend open huis, dus een 
mooie gelegenheid dit prachtige ge-
bouw eens nader te bekijken. 

Een gezonde Let’s Go!
Vrijdag begint het weekend om 
18.00 uur met een swingend uurtje 
‘Let’s Go!’. Joey en Kim hebben deze 
week een gezonde uitzending. Dani-
elle komt voor de eerste keer langs 
om haar rubriek ‘Daniëlle’s Kinder-
keuken’ te presenteren. Zij gaat een 
vraag beantwoorden van één van de 
luisteraars en ook iets lekkers maken. 
Het recept is na de uitzending terug 
te vinden op de Facebookpagina van 
‘Let’s Go!’. Ook komt Mariëlle Splin-
ter langs om alles te vertellen over 
JOGG. Heb je een vraag voor Daniel-
le of voor Mariëlle? Bel, mail of chat 
tijdens de uitzending. Langskomen in 
de studio kan ook!

Sonority in VAC 
Later op de avond is het vanaf 21.00 
uur weer gezellig druk in het Vrij-
dagavondcafé. Zo komt Popkoor 
Sonority op bezoek in de studio. 
Vanwege het 25 jarig bestaan geeft 
popkoor Sonority tweemaal een ju-
bileumconcert in het Dorpshuis in 
Kudelstaart en daar willen ze na-
tuurlijk graag over komen vertellen. 
Uiteraard ook deze week ook weer 
de vaste onderdelen: De Twitterhit, 
De Soulshow-classic en Ron’s Top 
40 Hitarchief. 

Maandagavond 
De maandagavond is nog zo’n in-
teressante radio-avond op Radio 
Aalsmeer. Dat begint met social me-
dia-radio in ‘Het Uur van Puur’, het 
programma dat uw timeline tot le-
ven brengt met wekelijks interes-
sante gasten. Daarna is het de beurt 
aan ‘Door de Mangel’, de enige ech-
te Aalsmeerse talkshow. Afgelo-
pen maandag was de bedrijfsleider 
van jongerencentrum N201 Sander 
Jongkind te gast. Als nieuwe gast 
koos Jongkind zijn ‘gabber’ Niels 
van Pelt. De 95e gast mag komen-
de maandag komen uitleggen of hij 
op zijn 65e nog steeds zo’n feest-
beest is. 

Om 20.00 uur is het vervolgens de 
beurt aan Luus Hooijman, veiling-
meester bij Flora Holland en ont-
werpster van tuinen, om haar tien 
favoriete muzieknummers ten geho-
re te brengen in ‘De Top 10 van…’. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel en via de livestream op de 
website: www.radioaalsmeer.nl. 

Binding, Vita, Altra en Gemeente
Workshops over opvoeden 
en sociale vaardigheid
Aalsmeer - In het kader van de 
week van de opvoeding organiseert 
De Binding in samenwerking met 
Vita Welzijn, Altra en de Gemeen-
te een workshop ‘Triple P’ op maan-
dag 5 oktober van 20.00 tot 21.00 
uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Doel-
groep: ouders. Locatie: Inloop Ku-
delstaart, Graaf Willemlaan 3. Her-
kent u als ouder dat u uw geduld 
verliest, het gevoel hebt dat uw kind 
een taal spreekt die u niet begrijpt? 
Dan staat u daarin niet alleen! Deze 
workshop gaat over het onderhou-
den van gezonde omgangsvormen 
met uw kind. 
Tegelijkertijd krijgt u tools om uw 
kind meer zelfvertrouwen te geven 
en zijn of haar sociale vaardighe-
den te versterken. Aan deze work-
shop zijn geen kosten verbonden. En 
op dinsdag 6 oktober kan deelgeno-
men worden aan de workhop ‘Rots 
en Water’ van 16.30 tot 17.30 uur. In-
loop vanaf 16.00 uur in Kudelstaart 
aan de Graaf Willemlaan 3. De work-
shop is bedoeld voor de groepen 6 

tot en met 8 van de basisscholen en 
is erop gericht om op een eenvou-
dige, plezierige en speelse wijze tie-
ners te begeleiden bij het ontwikke-
len van belangrijke sociale en com-
municatieve vaardigheden. Heeft u 
als ouder, tiener behoefte aan zo’n 
workshop en zou u graag meer wil-
len weten? Geef u dan voor 30 sep-
tember op via viola@debinding.nl. 
Ook aan deze workshop zijn geen 
kosten verbonden.

maal 30 kledingartikelen, 15 stuks 
speelgoed en 3 paar schoenen/
laarzen vanaf maat 30 verkocht mo-
gen worden. De inbreng is van 9.00 
tot 10.00 uur, de deur gaat om 10.15 
dicht. 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 . Alles wat om 17.30 uur 
nog niet is opgehaald gaat zonder-
meer naar een goed doel. Voor ver-
koopnummers: Henriëtte, tel. 0297-
345007; Nettie, tel. 0172-508930 
of 06-42216168 en Joke, tel. 0297-
323955. 

Streetgolf tussen kantoorpanden
Actie hotels Schiphol-Rijk voor 
Centrum Kindermishandeling
Regio - Schiphol-Rijk organiseert 
op vrijdag 25 september de derde 
editie van Streetgolf voor het goede 
doel op Schiphol-Rijk. Hiervan gaan 
alle opbrengsten dit jaar naar het 
Multi Disciplinaire Centrum Kinder-
mishandeling (MDCK) in het Spaar-
ne Gasthuis in Hoofddorp. Park Rijk 
wordt omgetoverd tot een golfpar-
cours met aansluitend een barbe-
cue bij het Radisson Blu Hotel Am-
sterdam Airport. Dit initiatief van en-
kele hotels rondom Schiphol-Rijk 
is een jaarlijks succes, waarbij gol-
fers en niet-golfers hun competa-
tieve vaardigheden laten zien om 

zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor het Multi Disciplinaire Centrum 
Kindermishandeling (MDCK) in het 
Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. De 
opbrengst hiervan zal specifiek be-
steed worden aan lobby meubilair 
voor het MDCK. De ambitie van het 
multidisciplinaire centrum kinder-
mishandeling is om een aanpak van 
kindermishandeling te ontwikke-
len die kind- en gezinsvriendelijk  is 
en waarin het kind en zijn/haar ge-
zin centraal staat i.p.v. de werkwij-
ze van instanties. Het MDCK heeft 
één gebouw waar het kind zowel 
geïnterviewd, medisch en psycholo-

clame en wel voor ‘onze’ fotograaf 
Kick Spaargaren: 24 uur Kick-chen. 
Bijzonder trots is hij hier op. Of er 
sponsorgeld (lees: smeergeld) be-
taald is, laten beiden partijen zich 
niet over uit. Kicken met Kick. Ja, de 
naam is ook makkelijk voor allerlei 
doeleinden te gebruiken. 
Kick heeft zich de hele Feestweek en 
tijdens de Pramenrace de benen uit 

het lijf gelopen. Lamme armen van 
maar klikken en vermoeide ogen 
van maar scherp stellen. De hele 
week vrij genomen om deze feest-
week volledig mee te kunnen ma-
ken en de week er na vrij: Afkic-
ken. Ja, de naam hè?! Nog niet ge-
noemd in de krant is aan wie dit jaar 
de SPIE-orde is uitgereikt. Toch wel 
een belangrijke prijs. Een beloning 
voor diegene die de Pramenrace 
een warm hart toedraagt en zich in-
tensief inzet of ingezet heeft voor dit 
evenement. En dit is, niet Kick. In de 
lijn van dit verhaal zou het voor de 
hand kunnen liggen, maar nee. 
Beloond met deze eeuwige roem 
is Sandra v/d Zweep. De secreta-
ris moet met pijn in het hart deze 
belangrijke functie opgeven. San-
dra verhuist naar Duitsland en dan 
wordt een avondje vergaderen toch 
wel een lange reis. Heel jammer vin-
den de SPIE heren en dame het na-
tuurlijk. Sandra paste prima in het 
team en draaide op ‘volle toeren’ 
mee. Terecht dus de SPIE-orde voor 
de scheidende secretaris. 
Voor wie zich geroepen voelt: De 
vacature is nog open. Kijk voor meer 
informatie op www.pramenrace.nl.

gisch onderzocht als behandeld kan 
worden. De zorg organiseert zich 
rondom het kind in plaats van an-
dersom. Dit gebeurd in een veilige 
en kindvriendelijke omgeving. Om 
dit prachtige initiatief te realiseren 
wordt het Park Rijk omgetoverd tot 
een uitdagend 2 x 9 holes golfpar-
cours tussen de moderne kantoor-

panden, het vele groen en mooie (let 
op: soms uitdagende) waterpartijen. 
Aan het einde van de dag wordt een 
cheque overhandigt aan het MDCK! 
Kortom, een leuke golfmiddag waar 
het goede doel voorop staat met een 
barbecue en loterij als mooie afslui-
ting. Kijk voor meer informatie op: 
www.parkrijk.nl/streetgolf2015.
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Musica in het groot!
Donderdag 1 oktober a.s. hebben we vanuit het inloopcentrum 
Kudelstaart een Musica activiteit in het groot! We starten om 14.00 
uur met koffie en om 14.30 uur zal de activiteit starten, dit zal duren tot 
15.30 uur. Tijdens de activiteit gaan we kijken naar het bekende cabaret 
stuk van Wim Sonneveld  ‘Een avond met Wim Sonneveld’. We gaan dit 
kijken op het grote scherm beneden in het wijkpunt. Kom gezellig langs! 
Het inloopcentrum is gevestigd in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’. Aan deze 
activiteit zijn geen kosten verbonden.

H&A mode in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Maandag 5 oktober a.s. van 10.00 tot 15.00 uur is er een modeshow en 
kleding verkoop van H&A mode in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’. Om 10.30 
uur zal de modeshow van start gaan. Ze hebben kleding voor dames 
en heren. Zoekt u nog wat leuks? Kom dan langs en bekijk de nieuwe 
collectie.

‘Theater avond’
Vrijdag 9 oktober a.s.  is er een Theater avond in het wijkpunt ‘Voor 
Elkaer’. Een heerlijk avond menu in combinatie met een theater avond 
‘een tour door Amsterdam’ met Lia Verheul. Vertellend en zingend neemt 
zij u mee terug in de tijd, naar de mooiste plekjes van Amsterdam. Het 
diner is van 17.00 uur tot 19.30 uur, daarna wordt de zaal omgebouwd in 
Theater opstelling en start de voorstelling om 20.00 uur. Dit is inclusief 
koffie/ thee in de pauze. Kosten diner + voorstelling bedragen 15 euro. 
Wilt u zich opgeven voor deze avond? Neem dan contact op met één 
van onze gastvrouwen van het wijkpunt tel. 0297 82 09 79

3 Oktober open huizen dag
Bouwproject Lisdoddestraat: 
Nog twee te koop!
Kudelstaart - Na een uitgebreide 
rondleiding, door verkoop coördi-
nator Mariëtte Kuiper-van de Beek, 
heeft uw verslaggeefster een mooie 
indruk gekregen van de ruimte en 
prachtige ligging van de zes wo-
ningen in aanbouw in de Lisdod-
destraat te Kudelstaart. Van de zes 
twee-onder-eenkappers zijn er nog 
twee te koop. “Maar,” zegt Mariët-
te, “Mensen kunnen maar beter snel 
zijn, want er is een recentelijke optie 
gekomen op één daarvan. Ze wor-
den aan het einde van dit jaar na-
melijk al opgeleverd. De bouw van 
de volgende vier is ook reeds be-
gonnen en vervolgens komen er 
nog eens acht. En er zijn er al acht 
bewoond!” Het project wordt verwe-
zenlijkt door Kennemerland Beheer 
uit Haarlem. De prijzen beginnen 
bij 339 duizend euro, dit betreft een 
woning zónder aanbouw. Met aan-
bouw bedraagt 375 duizend euro en 
allemaal op een kavel van 230 vier-
kante meter eigen grond. Er wordt 
gebouwd met kwalitatief hoogwaar-
dige materialen. Standaard is er veel 

luxe. De ruime voortuin is gelegen 
op het zuidwesten, de dito achter-
tuin op het noordoosten. Er is par-
keermogelijkheid op eigen terrein 
en de woningen bezitten ieder een 
inpandige royale garage. Het project 
is zeer gunstig gelegen op loopaf-
stand van winkels en scholen in een 
zeer kindvriendelijke buurt. Op za-
terdag 3 oktober kunnen belang-
stellenden een kijkje komen nemen 
op de Open Huizen Dag. Van elf tot 
drie uur staat er een team klaar van 
Kennemerland Beheer in de bouw-
keet aan de Lisdoddestraat. Mariët-
te Kuiper-van de Beek tot slot: “Wij 
denken graag met u mee en staan 
dan ook geheel open voor uw per-
soonlijke wensen. Hoe eerder u in-
stapt bij de nieuw te bouwen wo-
ningen, hoe meer mogelijkheden er 
zijn om de deze aan te passen. Kijk 
voor de indeling van de woningen of 
andere informatie op onze website 
www.KBwonen.nl of kom langs vol-
gende week zaterdag op de Open 
Huizen Dag!”
Door Miranda Gommans 

Aandacht, vertrouwen en samenwerking

Puppycursus bij DogTalk
Aalsmeer - Leuk een puppy in huis, 
maar hoe omgaan met het puppy-
gedrag? Wat doen als hij bijt, op 
schoenen kauwt, in huis plast of niet 
wil lopen? Veel van deze proble-
men zijn, zoals ze bij DogTalk zeg-
gen, ‘puppyproblemen’. De instruc-
teurs van DogTalk helpen de nieu-
we puppyeigenaren hierbij graag op 
weg. DogTalk hondenschool is sinds 
5 jaar te vinden in Amstelveen. Hier 
kunnen alle hondeneigenaren uit de 
omgeving Amstelveen, Amsterdam, 
Aalsmeer, Uithoorn en de Ronde Ve-
nen terecht.
Bij DogTalk wordt getraind op ba-
sis van positieve bekrachtiging. De 
eigenaren worden aangeleerd het 
juiste gedrag te belonen en het on-

gewenste gedrag te negeren. Er 
word geen gebruik gemaakt van 
correctie middelen of straffen. “Om-
dat wij werken op basis van aan-
dacht, vertrouwen en samenwer-
king en we willen dat de hond bij 
de eigenaar een veilige basis vindt”, 
aldus Sandra M. van DogTalk hon-
denschool. 
Bij Dogtalk wordt onder andere een 
puppycursus gegeven. Deze is el-
ke zaterdag om 10.00 aan de Poel 
in Amstelveen. Er zijn geen wacht-
lijsten, omdat DogTalk het belang-
rijk vindt dat de puppies in de meest 
belangrijke socialisatie periode di-
rect terecht kunnen. De pups zijn 
vanaf 8 weken welkom. In de pup-
pycursus wordt veel aandacht be-
steed aan de ‘puppyproblemen’. Er 
is veel ruimte voor persoonlijke in-
breng doordat er in kleine groepjes 
(maximaal 5) wordt gewerkt. “We 
gaan aan de slag met het aanleren 
van ‘zit, af, hier en lopen aan de lijn’, 
maar vooral leren we jullie de pup 
en zijn lichaamstaal kennen. Wat 
heeft de pup nodig en hoe bied je 
hem dat?”, legt Sandra uit.

Personal training
Geen tijd of zin in een groepstrai-
ning? De trainers van DogTalk ko-
men graag bij jou thuis voor puppy 
personal training. Training daar en 
wanneer jij wilt! Voor meer informa-
tie en/of aanmelding: info@dogtalk-
cursussen.nl, 06-21899886 of www.
dogtalk-cursussen.nl

Exportomzet bloemen en 
planten op plus 3 procent
Aalsmeer - Na de terugval van de 
exportwaarde van bloemen en plan-
ten vanuit Nederland met 1,3% in 
augustus blijft de stijging dit jaar 3% 
op 3,9 miljard. De vooruitzichten op 
handhaving van deze groei zijn vol-
gens de leden van brancheorgani-
satie VGB realistisch, al blijven de 
verschillen per afzetland groot. De 
zwakke koers van de euro is een 
grote stimulans voor de export naar 
landen als het Verenigd Konink-
rijk en Amerika. De bloemenexport 
ligt dit jaar structureel in de plus, de 
krimp bij de pot- en tuinplanten lijkt 
aan te houden. In augustus lag de 
exportwaarde van snijbloemen, 227 
miljoen, op hetzelfde niveau als vo-
rig jaar, waardoor de cumulatie-
ve groei stabiliseerde op 6% tot bij-
na 2,4 miljard. Bij de pot- en tuin-
planten kampten exporteurs voor de 
zesde maand dit jaar met een terug-
val. De exportomzet zakte in augus-
tus met 7% tot 151 miljoen en stokt 
tot en met augustus op een krimp 
van iets meer dan 3% op bijna 1,5 
miljard. Vorig jaar tot en met augus-
tus lag de bloemenexport op het-
zelfde niveau als het jaar ervoor en 
steeg de plantenwaarde met 6%.

Eurolanden
De exportwaarde in de vijf eurolan-
den van de top-10 afzetbestemmin-
gen stabiliseerde tot en met augus-
tus op 2 miljard. Vooral de krimp in 
grootafnemer Duitsland is fors: - 8% 
in augustus en tot en met de afge-
lopen maand -4% tot 1,1 miljard. In 
dezelfde periode vorig jaar steeg 
de exportwaarde naar de Ooster-
buren nog met hetzelfde percenta-
ge. Het marktaandeel van Duitsland 
zakte hierdoor meer dan twee pro-
centpunten tot 29,5%. Van de euro-
landen is nummer 10 Oostenrijk de 
grootste daler met een afname van 

19% tot 89 miljoen. De grootste stij-
ger is volgens de statistieken Frank-
rijk (+ 13% tot 495 miljoen), zo blijkt 
onder meer uit de door Floridata 
verzamelde gegevens. 

Niet-eurolanden
De bandbreedte tussen de groot-
ste daler (Rusland -26% tot 124 mil-
joen) en stijger (Engeland +17% tot 
644 miljoen) is bij de niet-eurolan-
den in de top-10 groter. De krimp in 
Rusland was in augustus met 37% 
de grootste dit jaar. Directeur Dick 
van Bommel van Heemskerk Flo-
wers schrijft de groei in Engeland 
toe aan de sterke koers van het Brit-
se Pond. ‘’Daar profiteren we sterk 
van en als de verhoudingen zo blij-
ven, gaan we op die markt een goed 
jaar tegemoet.’’ Het effect van het 
loslaten van de Zwitserse frank van 
de euro lijkt te zijn uitgewerkt: tot en 
met augustus was er een zeer be-
perkte groei van 1% tot dezelfde 
omvang van 124 miljoen als de Rus-
sische markt. 

‘’Koersfluctuaties zijn erg lastig’’, 
vindt Johan Mansson van Hukra 
over de Zweedse markt, die tot en 
met augustus stabiliseerde op 114 
miljoen. Daarmee staat Zweden op 
de negende plaats in de totale top-
10. In de top-10 snijbloemen wordt 
die plek inmiddels ingenomen door 
Amerika. Gestuwd door de hoge 
dollarkoers klom de exportwaarde 
naar de Verenigde Staten dit jaar 
bijna 50%. In de niet-eurolanden 
van de top-10 steeg de exportwaar-
de met ruim 6%. Exportspreiding 
wordt steeds belangrijker: de ‘ove-
rige’ landen buiten de top-10 lieten 
een bovengemiddelde groei zien 
van 8,2%. Het aandeel hiervan klom 
in een jaar van 16,5% naar 17,3%, 
verspreid over ruim honderd landen.

Extra voordeel bij Renault dealer
Inruilspektakel Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot en met zondag 
27 september staat Renault-dea-
ler Nieuwendijk helemaal in het te-
ken van Salon de Promotion. Wie tij-
dens deze actieperiode zijn auto in-
ruilt voor een nieuwe Renault, ont-
vangt tot maar liefst 3.500 euro extra 
inruilvoordeel. Daarnaast gelden er 
meerdere scherpe acties zoals een 
50/50 financieringsactie op occasi-
ons. “Dit is hét perfecte moment om 
toe te slaan en een nieuwe Renault 
te kiezen. Het extra inruilvoordeel 
geldt immers voor vele Renault-mo-
dellen en komt bovenop de gewone 
inruilprijs. Wie vast wil weten hoe-
veel inruilvoordeel we bieden, kan 

de inruilwaarde berekenen op onze 
website. Naast het extra inruilvoor-
deel kan de klant ook nog profite-
ren van andere voordelen, zoals een 
50/50 deal-financieringsactie op oc-
casions”, zegt Kees Nieuwendijk, Di-
recteur bij Renault Nieuwendijk. 

Zondag open
Op zondag 27 september zijn de 
Nieuwendijk vestigingen in Hille-
gom en Lijnden extra geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. De verkoopadvi-
seurs staan voor elke bezoeker klaar 
om uitleg te geven over deze zeer 
voordelige actieperiode. En natuur-
lijk staan ook koffie en thee klaar!

Rabobank over begrotingsfeestje
Belastinghervorming als 
grote afwezige
Aalsmeer - Het kabinet presen-
teert voor volgend jaar een lasten-
verlichting van vijf miljard euro. Me-
de daardoor blijft de economische 
groei volgend jaar relatief hoog en 
zal het herstel ook breder in de eco-
nomie te voelen zijn. Maar het ka-
binet verzuimt het belastingstelsel 
daadwerkelijk te hervormen. En dat 
is een gemiste kans. Dat zei Hoofd 
Nationaal Onderzoek van de Rabo-
bank Tim Legierse afgelopen don-
derdag 17 september tijdens een le-
zing voor leden van de Rabobank 
Regio Schiphol naar aanleiding van 
Prinsjesdag 2015. Legierse bekeek 
voor deze lezing de kabinetsplan-
nen in een breed perspectief. Een 
belangrijk dossier dat het kabinet 
laat liggen is volgens Legierse de 
hervorming van het belastingstelsel: 
“De belastingverlaging wordt niet 
gebruikt als smeerolie voor het ver-
beteren van het fiscale stelsel, maar 
is vooral een cadeautje van het ka-
binet in aanloop naar de volgende 
Tweede-Kamerverkiezingen. Dat het 
kabinet niets doet aan het Neder-
landse belastingstelsel, zien wij als 
een gemiste kans.” De Rabo-eco-
noom sprak de hoop uit dat de her-
vormingsgezindheid van het kabinet 
niet nog verder wegzakt nu de eco-
nomie weer in een rustiger vaarwa-
ter terecht is gekomen. “Er is in de 
afgelopen jaren al veel hervormd, 
maar dat is geen reden om op onze 
lauweren te gaan rusten.”
De op Prinsjesdag voorgestelde 
plannen hebben een positief effect 
op de koopkracht. Met name wer-
kenden gaan er op vooruit. Daar-
naast is de overheid erin geslaagd 
ook voor ouderen een lichte koop-
krachtstijging te presenteren, onder 
meer door de ouderenkorting een-
malig te verhogen. Hoewel niet alle 
groepen in gelijke mate profiteren, 
is het in lange tijd niet voorgekomen 
dat geen enkele groep erop achter-
uit gaat. De extra koopkracht zorgt 
ervoor dat de consumptie harder 
groeit. Hoewel ondernemers niet di-
rect meedelen in de lagere lasten, 
zien zij daardoor de vraag naar hun 
producten en diensten wel toene-
men. Vanaf 2017 komt €50 miljoen 
extra beschikbaar voor de stimule-
ring van start ups en het MKB. Ook 
komt er een online financieringswij-
zer, die het ondernemers makke-
lijker maakt om snel en eenvoudig 

te bekijken welke financieringsop-
ties er naast de bancaire financie-
ring voor hen beschikbaar zijn om 
de groeiplannen te realiseren. Sa-
men met de bank, kan de onderne-
mer een goede keuze maken voor 
een combinatie van bancaire finan-
ciering en bijvoorbeeld crowdfun-
ding om zijn groei te realiseren.
Na de grootschalige bezuinigingen 
en lastenverzwaringen van de af-
gelopen jaren staan de overheidsfi-
nanciën er een stuk beter voor. De 
vijf miljard euro lastenverlichting 
voor 2016 heft per saldo het nega-
tieve effect van de al eerder voor-
genomen bezuinigingsmaatrege-
len voor dat jaar op. Legierse: “Nu 
het economisch weer een stuk be-
ter gaat, is er volgens het kabinet 
Rutte ruimte voor lastenverlichting. 
Gezien de nog steeds hoge werk-
loosheid geeft dit de economie een 
wenselijke extra steun in de rug. 
Maar wij hadden liever gezien dat 
de overheid de afgelopen jaren wat 
minder had bezuinigd. Het kabinet 
heeft er toen echter voor gekozen 
zich aan de Europese begrotingsre-
gels te houden.” 
Door de aantrekkende economie 
blijft het overheidstekort volgend 
jaar ruimschoots binnen de door 
Brussel gestelde 3% van het Bru-
to Binnenlands Product (BBP). De 
overheidsschuld daalt ook voldoen-
de snel in de richting van de schuld-
norm van 60%-BBP. Het kabinet 
wijkt echter af van de Europese re-
gels waar het gaat om de ontwikke-
ling van het structurele begrotings-
saldo. Dit is het begrotingssaldo 
gecorrigeerd voor de stand van de 
conjunctuur en eenmalige inkom-
sten en uitgaven. Dit structurele sal-
do overschrijdt volgend jaar de door 
de Europese Commissie gestelde 
grenswaarde, waar Nederland zich 
eerder aan heeft gecommitteerd. 
Dat is opvallend, aangezien deze re-
gering er in eerdere jaren juist voor 
koos om zich netjes aan de begro-
tingsregels te houden. 
“Misschien dat economische mee-
vallers het begrotingstekort in de 
toekomst verder terugbrengen dan 
nu wordt verwacht. Maar als dat 
niet het geval is, dan leiden de be-
grotingskeuzes voor 2016 op termijn 
toch weer tot nieuwe bezuinigingen 
of belastingverhogingen”, aldus Le-
gierse.

Magical Greens en Green 
Connect bundelen krachten

Aalsmeer - Twee toonaangeven-
de importeurs van decoratief snij-
groen gaan hun krachten bundelen: 
Magical Greens en Green Connect. 
Zij zijn gevestigd met verkoop- en 
distributielocaties op alle belangrij-
ke exportveilingen, in respectieve-

lijk Aalsmeer, Rijnsburg en Naald-
wijk. Magical Greens zal per direct, 
als zelfstandig merk, onder Green 
Connect haar activiteiten voortzet-
ten. Hierdoor wordt het mogelijk 
voor Magical Greens om haar fo-
cus op klanten verder te vergroten 

Extra assortiment op dezelfde meters

AH Praamplein verbouwd
Aalsmeer - Terwijl Aalsmeer nog 
volop aan het feesten was in de 
feesttent was bij Albert Heijn aan 
het Praamplein de verbouwing al 
gestart. De hele entree is veran-
derd. Bij binnenkomst valt direct op 
dat het ruimer is geworden. Meteen 
rechts na de entree is er een Gall 
XS bijgekomen waar van likeur tot 
whisky gekocht kan worden. Wijn is 
bij Albert Heijn gewoon in de win-
kel verkrijgbaar en is dus niet in 
het assortiment van de Gall XS op-

genomen. Links een mooie nieuwe 
servicebalie met een professionele 
postkamer voor de TNT en Bol.com 
stukken. Wat opvalt in de winkel is 
dat er nog meer rust is gecreëerd. 
Veel klanten vragen welke muur er 
verplaatst is. Feitelijk is de Albert 
Heijn niets groter geworden. Wel 
is er erg goed nagedacht over het 
plaatsen van de stellingen wat zorgt 
voor evenwicht en rust. In het mid-
denpad is een actiestraat waardoor 
hier ook weer ruimte en overzicht is.

De verse actieartikelen liggen nu al-
lemaal in gekoelde tafel,s die alle-
maal op het grote versplein staan 
en opvallen door het oranje bonus-
bord erboven. Er is ook een tafel 
met stoelen voor de klanten vlak bij 
de koffiemachine. Daar lig dagelijks 
de krant en kunnen klanaten even 
genieten van een kop koffie en een 
gesprek met een buurtgenoot.

Het is gelukt om op dezelfde meters 
toch extra assortiment toe te voe-
gen. Een ruimere keuze aan toast, 
kruiden, rijst, mediterranen produc-
ten zijn hier voorbeelden van. Ech-
te verse sinaasappelsap is nu zelf 
te persen op de groentenafdeling in 
250, 500 en 1000 cl. De klanten re-
ageren positief: “Fijn dat er een Gall 
XS is bijgekomen, super die sinaas-
appelpers, lekkere winkel, het lijkt 
wel ruimer, gezellig die tafel bij de 

koffiemachine”, zijn enkele reac-
ties. “Albert Heijn Praamplein is de 
leukste supermarkt van Aalsmeer 
en heeft de meeste keuze voor alle 
eet en drink wensen”, besluit super-
marktmanager Lucas Schoonebeek.

en gebruik te maken van de groot-
schalige sourcing van Green Con-
nect. Beide bedrijven importeren 
decoratief snijgroen uit Noord- en 
Midden-Amerika en Zuid-Europe-
se landen en verzorgen naast de in-
koop en begeleiding van kwekers 
ook de (inter)nationale vermarkting 
van het snijgroen. Het management 
en het personeelsbestand van Ma-
gical Greens blijft ongewijzigd. De 
directie van Green Connect wordt 
gevoerd door Jurjan van der Laarse.
Green Connect is onderdeel van 
Dutch Flower Group. 
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Inloopspreekuur 
voor huurders

Kudelstaart - De bewonerscom-
missie behartigt de belangen van Ei-
gen Haard huurders in Kudelstaart. 
Er is regelmatig overleg met mede-
werkers van de woningbouwvereni-
ging over de kwaliteit en de voor-
zieningen in en rond de woningen 
en over de leefomgeving. Met be-
trekking tot de leefomgeving zijn 
leden van de commissie ook altijd 
aanwezig bij het Dorpsoverleg en 
aangesloten bij de Huurdersvereni-
ging (HAK). Heeft u voortdurende 
klachten omtrent uw woongenot of 
wilt u over een bepaalde situatie of 
kwestie in gesprek? Op maandag-
avond 28 september houdt de be-
wonerscommissie Kudelstaart in het 
Dorpshuis van 19.30 tot 20.30 uur 
een inloopspreekuur. Belangstel-
lenden zijn welkom. Voor meer in-
formatie: W. Been, tel. 06-24524562.

Voorlichtingsavond
Veilig in je 

straat
Aalsmeer - De donkere da-
gen komen er weer aan. Re-
den voor wijkagent Erik van 
den Brun om weer te starten 
met zijn huiskamerproject ‘Vei-
lig in je straat’. Van den Brun 
komt thuis in een buurt in het 
Centrum een voorlichtings-
avond geven. De bedoeling is 
dat een buurtbewoner maxi-
maal twaalf mensen uit zijn/
haar straat uitnodigt voor een 
bijeenkomst van maximaal 1,5 
uur. Wijkagent Erik geeft voor-
lichting over andere verdachte 
situaties, bellen met de politie, 
inbraakpreventie, babbeltrucs 
en onder andere internetfrau-
de. Dit gedeelte van de avond 
wordt binnen in huis gehou-
den. Ter afsluiting gaat de wijk-
agent met de aanwezigen de 
‘eigen’ straat in en wordt geza-
menlijk gekeken hoe het staat 
met veiligheid en inbraakpre-
ventie. In principe verzorgt 
Erik van den Brun alleen deze 
avonden in zijn wijk, het Cen-
trum. Mochten er niet veel aan-
meldingen uit het dorp komen, 
is de wijkagent ook bereid naar 
straten elders in Aalsmeer en 
Kudelstaart te komen. De eer-
ste twee avonden zijn op 19 en 
20 oktober en beginnen om 
19.30 uur. Een afspraak ma-
ken kan via Facebook en wie 
dit niet heeft, kan contact op-
nemen met de politie via 0900-
8844 en vragen naar wijkagent 
Erik van den Brun.

Wijkoverleg De Dorper 
over Schiphol en N196
Aalsmeer - Wijkoverleg De Dor-
per houdt maandag 28 september 
weer een bijeenkomst. De avond 
wordt gehouden in De Binding in 
de Zijdstraat 53 en begint om 19.30 
uur. Het Wijkoverleg heeft deze keer 
twee gasten. Wethouder Tom Ver-
laan komt kennismaken en vertel-
len over de samenwerking tussen 
de gemeente en de wijken. 
Rob Lutgerhorst is als bewonersver-
tegenwoordiger voor Aalsmeer in de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) uit-
genodigd om te komen praten over 
de laatste stand van zaken en ont-

wikkelingen rondom de luchthaven.
Het Wijkoverleg zal natuurlijk aan-
dacht schenken aan de laatste ont-
wikkelingen rond de Burgemees-
ter Kasteleinweg (N196), de komst 
van de Lidl, de herinrichting van de 
Van Cleeffkade, de bestrating in het 
Centrum en de herontwikkeling van 
woonwijk Dorpshaven. Mocht er 
een onderwerp zijn dat bewoners 
willen bespreken, kunnen zij dit aan 
het begin van het overleg aangeven. 
Dorpsbewoners en andere belang-
stellenden zijn welkom. Na afloop is 
er gelegenheid na te praten.

“PGB-houders mogen niet de dupe worden”

Indicaties Jeugdhulp tot 1 
mei volgend jaar verlengd
Aalsmeer - Om te voorkomen dat 
Aalsmeerse cliënten die gebruik 
maken van een Persoonsgebon-
den budget (PGB) binnen de jeugd-
hulp de dupe worden van de proble-
men bij deze zorg, heeft het college 
van B&W besloten de herindicaties 
te verlengen tot voorjaar 2016. Dit 
geeft de Sociale Verzekerings Bank 
(SVB) meer tijd om alle wijzigingen 
tijdig te verwerken. Deze verlenging 
geldt ook voor cliënten die zorg in 
natura ontvangen. In verband met 
het vervallen van het overgangs-
recht per 1 januari 2016 moeten alle 
cliënten vóór 1 december 2015 een 
herindicatie krijgen. Onlangs werd 
bekend dat staatssecretaris van 
Rijn de deadline voor de gemeen-
te voor het aanleveren van wijzigin-
gen van PGB’s zonder overleg heeft 
vervroegd naar 1 oktober. De ge-
meente Aalsmeer is echter van me-
ning dat de herindicaties goed en 
zorgvuldig moeten gebeuren in het 
belang van de klant en van de ge-
meente. De gemeente kiest er daar-
om voor door te gaan met de oor-
spronkelijke planning en iedereen 
voor 1 december te herindiceren. 
Na overleg met het SVB blijkt dat 
zij de termijnen niet gaan halen als 
de gemeente de gegevens per 1 
december aanlevert. Aalsmeer wil 

voorkomen dat er problemen ont-
staan bij de PGB-budgethouders in 
het begin van 2016 en kiest er daar-
om voor om alle lopende indicaties 
te verlengen tot 1 mei 2016. Ook de 
indicaties van de Zorg in Natura cli-
enten Jeugd worden verlengd tot 1 
mei 2016. Het verschil tussen PGB 
of zorg in natura is dat de PGB-hou-
der zelf bepaalt hoe hij de zorg inzet 
(de geldstroom verloopt via de Soci-
ale Verzekerings Bank naar de aan-
bieder). De ontvanger van zorg in 
natura maakt gebruik van het door 
de gemeente ingekochte aanbod.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
“Ons uitgangspunt bij het verlengen 
van de herindicaties is dat PGB-
houders niet de dupe mogen wor-
den van de problemen. Zorgconti-
nuïteit staat voorop wat ons betreft. 
Met deze maatregel heeft de SVB 
voldoende tijd om eventuele wijzi-
gingen te verwerken. Een deadline 
van 1 oktober was voor ons onac-
ceptabel, omdat wij het belangrijk 
vinden dat onze jeugdhulpverleners 
voldoende tijd hebben om de her-
indicaties fatsoenlijk uit te voeren.”
Aalsmeerse PGB-houders en cliën-
ten die Zorg in Natura ontvangen, 
worden deze week per brief geïn-
formeerd over het verlengen van de 
herindicaties. 

Wethouder Kluis heel enthousiast
Zilveren certificaat Westplas 
Mavo voor ECO-school
Aalsmeer - Vrijdag 18 septem-
ber was er een feest in de West-
plas Mavo voor de eersteklas leer-
lingen en hun ouders. De leerlin-
gen presenteerden zichzelf aan de 
ouders en daarna was er een gezel-
lige barbecue en een feest. Tijdens 
de presentaties vond ook de uitrei-

king van het zilveren certificaat voor 
Eco-school plaats. Het Wellantcol-
lege Westplas Mavo wil graag Eco-
school worden. Hiervoor moet de 
school een zevenstappenplan door-
lopen om uiteindelijk de Groene 
Vlag te behalen. De eerste vijf stap-
pen zijn nu goed doorlopen waar-

Hoofdletsel na 
aanrijding

Aalsmeer - Op zondag 20 sep-
tember om even over half vijf in 
de middag zijn een scooter en 
een auto met elkaar in botsing 
gekomen voor het tankstati-
on aan de Aalsmeerderweg. 
De bestuurder van de scooter 
is met hoofdletsel naar het zie-
kenhuis vervoerd. Hij heeft een 
zware hersenschudding aan de 
aanrijding over gehouden. De 
politie doet nader onderzoek 
naar de oorzaak. 

Man steelt vlag 
en reddingsvest 

Aalsmeer - Op zaterdag 19 
september om elf uur in de 
ochtend is op de Oosteinder-
weg een dief op heterdaad be-
trapt door twee inwoners. De 
twee zagen de voor hen onbe-
kende man bij een aantal bo-
ten struinen. De politie werd 
gealarmeerd en agenten heb-
ben de man aangehouden. Hij 
bleek er vandoor te willen gaan 
met een vlag en een reddings-
vest. Ook heeft de man enkele 
ruiten van boten vernield. Er is 
proces-verbaal opgemaakt.

Fiets ‘verstopt’ 
in Aalsmeer?

Aalsmeer - Op 17 juli is vanuit 
een voortuin in Westwijk in Am-
stelveen een fiets gestolen. Een 
bewoner zag dat een jongeman 
het slot van de fiets opende. De 
jongen reed vervolgens in ho-
ge snelheid weg richting de 
wijk Oosteinde. De bewoner is 
nog achter de dief aangehold, 
maar is hem kwijt geraakt. De 
dader was een ongeveer 14 ja-
rige jongen met getinte huids-
kleur. Mogelijk heeft iemand 
de fiets in Aalsmeer zien rijden 
of staan. Het betreft een mint-
groene damesfiets waar voorop 
een wit mandje zat en de baga-
gedrager was omhangen door 
twee zwarte tassen. Er is aan-
gifte gedaan bij de politie. Wie 
meer informatie heeft, wordt 
verzocht contact op te nemen 
via 06-18458775. Er wordt een 
beloning uitgeloofd. 

Zaterdag 3 oktober in gemeentehuis

Lustrum Vitaliteitsmarkt
Aalsmeer - Op zaterdag 3 oktober 
is voor de vijfde maal de Vitaliteits-
markt in het gemeentehuis. Vanaf 
11.00 uur zijn in het raadhuis weer 
volop activiteiten. Iedereen is van 
harte welkom om kennis te maken 
met aanbieders op het gebied van 
vitaliteit, zorg en welzijn. Het the-
ma is dit jaar veiligheid. Veiligheid is 
een breed begrip dat veel verschil-
lende facetten heeft. 

Pinpasfraude en spam
De gemeente is mede verantwoor-
delijk voor uw veiligheid in en om 
het huis en in de openbare ruimten. 
Samen met politie en brandweer 
zorgen zij ervoor dat u ’s nachts 
rustig kunt slapen en overdag vei-
lig over straat kunt gaan. De Rabo-
bank zorgt ervoor dat uw geld vei-
lig wordt bewaard. Op deze markt 
zullen zij ook laten zien hoe u kunt 
voorkomen dat u wordt lastig geval-
len en uw bankrekening door cri-
minelen wordt geplunderd. Pinpas-
fraude, bedelbrieven en spam zijn 
een groot aandachtspunt. Ook kunt 
u adviezen krijgen over financiële 
planning, levenstestamenten en le-
vensverzekeringen.

Hulpmiddelen
Op de markt komt ook veiligheid in 
en om uw huis aan de orde. Domoti-
ca kan daar een hulpmiddel bij zijn. 
Domotica is niets anders dan hulp-
middelen in en om het huis om uw 
functioneren makkelijker te maken 
en u bijvoorbeeld binnen vanuit uw 
stoel kunt zien, wie er voor de deur 
staat en u kunt besluiten of u wel of 
niet de deur opent. Ook kunt u op 
afstand uw licht en gordijnen bedie-
nen. Maar er zijn ook mogelijkhe-
den om door middel van persoon-
salarmering te laten weten of u hulp 
nodig heeft. Vita Welzijn en Advies 
geeft voorlichting hierover en zorgt 
met haar team vrijwilligers voor de 
installatie en opvolging. 

De gemeente is verantwoordelijk 
voor uw welzijn. Dat doet zij sa-
men met de vrijwilligers, mantelzor-
gers en professionals. Al deze groe-
pen zijn een belangrijke schakel 
in de zorg waardoor u langer zelf-
standig kunt blijven wonen. Ook 
de Zorgcentrale, Timpaan en Am-
stelring zijn op de markt vertegen-
woordigd om u te laten zien wat zij 
voor u kunnen betekenen. De geza-
menlijke ouderenbonden hebben in 
Aalsmeer ouderenadviseurs aange-
steld die u kunnen helpen om door 
het oerwoud van zorgaanbieders, 
wet en regelgeving, u te kunnen 
adviseren wat te doen als er vra-
gen zijn. Als er problemen zijn met 
medicijngebruik en/of alcohol is de 
Brijderstichting aanwezig om voor-
lichting te geven hoe daar mee om 
te gaan. 

Actief blijven
Om langer zelfstandig, thuis te kun-
nen blijven wonen, is het goed, om 
in conditie te blijven. Fysieke trai-
ning, zoals fitness, meer bewegen 
voor ouderen, fietsen, zwemmen, 
zijn belangrijk om je fysiek in een 
goede conditie te voelen waardoor 
je de wereld beter aan kan. Ook 
is bewezen dat voldoende actieve 
bewegingen per dag helpt om de 
geest helder te houden en het ge-
heugen te stimuleren. Hierdoor ver-
tragen verouderingsprocessen. Op 
de markt wordt hier ook veel aan-
dacht aan geschonken. Op de markt 
wordt ook een cursus valpreventie 
aangeboden. Als je goed leert val-
len, verklein je de kans op het bre-
ken van pols of heup waardoor je in 
een betere conditie blijft. 
Omdat het dit jaar een lustrum is 
wil de organisatie feestelijk uitpak-
ken en zullen er diverse demonstra-
ties en optredens zijn. Zo zal de Uit-
deelbeer aanwezig zijn en zal Sop-
hia Maria voor u zingen en dansen

Pleidooi burgemeester in Den Haag

Wethouder Verlaan: Gelijke 
balans Schiphol en Aalsmeer
Aalsmeer - “De ontwikkeling van 
Schiphol is van groot belang voor 
Aalsmeer, zowel economisch als 
qua leefbaarheid”, zo liet wethouder 
Tom Verlaan afgelopen dinsdag 22 
september weten tijdens de behan-
deling van de begroting voor 2016. 
Het college is en blijft stevig lob-
byen om de voorgestelde wijzigin-
gen in de wetgeving (LIB) tegen te 
gaan, omdat deze de ontwikkelings-
mogelijkheden voor Aalsmeer ern-
stig belemmeren. Al tientallen ja-
ren wordt gestreefd naar een goe-
de balans. De gemeenten rondom 
Schiphol begrijpen heel goed dat 
de luchthaven belangrijk is voor de 
welvaart van de regio. Maar, zo vindt 
Aalsmeer, Schiphol moet ook besef-
fen dat de luchthaven niet kan be-
staan zonder de economische mo-
toren in haar omgeving. Aalsmeer 
is de zuidelijke punt van de West-
as van de Metropool Regio Am-
sterdam, waarbinnen de Greenport 
Aalsmeer, waarvan Aalsmeer het 
hart vormt, één van de krachtigste 
economische motoren is. Het huidi-
ge LIB geeft reeds verregaande be-
perkingen aan de ruimtelijke ont-
wikkeling in Aalsmeer en de ge-
plande wijziging hiervan heeft ver-
strekkende gevolgen voor Aalsmeer. 
Met de vaststelling van het nieuwe 
LIB dreigt de balans tussen Schip-
hol en de lokale economie en leef-
baarheid ernstig verstoord te ra-

ken. “We willen een goede buur zijn, 
maar blijven hameren op onze eigen 
onafhankelijk en we willen bouwen”, 
aldus Verlaan. “Er zijn in Aalsmeer 
zo’n 2.500 ondernemingen, die la-
ten we niet door Schiphol op slot 
zetten.” 
Wethouder Verlaan noemde in deze 
de bouwprojecten aan de Helling en 
bij het Proefstation in de Linnaeus-
laan waarvoor geen groen licht ge-
geven wordt en scheepsbouw De 
Vries die door de regels van Schip-
hol niet mag uitbreiden. “We wil-
len net als Schiphol kunnen groei-
en. Het zou in balans moeten blij-
ven. We willen niet alleen de over-
last van Schiphol”, benadrukte de 
wethouder. Uiteraard wordt fors in-
gezet om hindercompensatie te krij-
gen, maar dit is niet genoeg vindt de 
gemeente. Aalsmeer moet ook uit-
breiding gegund worden en om dit 
duidelijk te maken aan de hoog-
ste overheid is gisteren, woensdag 
23 september, burgemeester Jeroen 
Nobel naar Den Haag afgereisd om 
te pleiten voor zeg maar een nieuw 
evenwicht, een gelijke balans voor 
beide buren. 
“Een sterke, succesvolle regio heeft 
een sterke luchthaven nodig en om-
gekeerd. De nabijheid van de lucht-
haven en de stedelijke omgeving is 
een kwaliteit waarin wij ons van an-
dere regio’s onderscheiden. Wij vin-
den het daarom van groot belang 

OBS Kudelstaart rent 5.092 
euro bij elkaar voor KWF
Kudelstaart - Het is alweer meer 
dan twee weken geleden dat 
Aalsmeer in de ban was van de 18e 
editie van de Ride for the Roses. Een 
mooi bedrag van meer dan 850.000 
euro werd opgehaald wat besteed 
wordt aan onderzoeken naar en ter 
genezing van huidkanker. 

Ook de kinderen en leerkrachten 
van OBS Kudelstaart wilden hier-
aan hun steentje bijdragen, maar 
door de slechte weersomstandig-
heden moest hun geplande spon-
sorloop uitgesteld worden. Vorige 
week hebben de kinderen van de 
Kudelstaartse basisschool aan de 
Zonnedauwlaan hun rondjes fana-
tiek gerend en het sponsorgeld bij 
familie, buren en vrienden inmid-
dels geïnd. 
Trots zijn ze op het bedrag van 5.092 
euro dat ze met elkaar hebben op-
gehaald voor KWF Kankerbestrij-
ding. Dinsdagmiddag 22 september 
kwam Willemien Jager van het KWF 
naar Kudelstaart om de cheque in 
ontvangst te nemen.

Trots
“We zijn blij met dit soort activitei-
ten en zeker ook met dit prachti-
ge bedrag”, vertelt Willemien Jager. 
“Ik vind die sfeer altijd zo pakkend 
bij de Ride for the Roses, maar ze-
ker ook bij kleinere inzamelingsac-
ties, zoals hier op de OBS. Samen 
komen we steeds dichterbij door 
met elkaar in actie te komen tegen 
kanker.” OBS-directeur Margriet van 
der Zalm is allereerst erg trots op al-
le kinderen en het team dat ervoor 
gezorgd heeft dat de school ook in 
de bres sprong voor de Ride for the 
Roses. Naast het organiseren van de 
sponsorloop, deed er ook een team 
van leerkrachten en kinderen van de 
OBS mee aan de Ride for the Roses 
op 6 september. “Het was wel erg 
jammer dat de eerder geplande da-
tum van de sponsorloop letterlijk in 
het water viel, maar nu hadden we 
het nog tegoed en hebben we er met 
elkaar een feestje van gemaakt.” 

Aanmoediging 
De jongste kinderen renden rond-

door de school het zilveren certifi-
caat heeft. De Westplas Mavo hoopt 
aan het eind van het jaar de Groene 
Vlag te behalen. Hierna mogen ze 
zich officieel Eco-school noemen. In 
het kader van het Eco–school pro-
ject heeft de Westplas Mavo nu ook 
prullenbakken waar afval in ge-
scheiden kan worden. Om extra 
aandacht te geven liepen er twee 
‘Walking Bins’ rond. Zij lieten alle 
bezoekers en leerlingen op ludieke 
wijze zien hoe het afval gescheiden 
moet worden. Wethouder Jop Kluis 
was ook aanwezig bij de uitreiking 
om de onlangs geplaatste watertap 
officieel te openen. Om dit te vieren 
werden er bubbels uitgedeeld aan 
de ouders en kreeg de wethouder 
een symbolisch glas water uit de 
tap aangeboden. “Ik ben heel en-
thousiast over het Eco-school pro-
ject van de Westplas Mavo. Het is 
goed om te zien dat de leerlingen 
ook op school meekrijgen hoe ze 
bewust en duurzaam met materia-
len om kunnen gaan. Ook het wa-
tertappunt, wat vorig jaar is ge-
opend, is een groot succes in de 
school.” De Eco-Schools leden zijn 
blij dat hun harde werken zo snel is 
beloond met het zilveren certificaat 
en gaan nu hard aan de slag met de 
laatste twee stappen. Het duurt niet 
lang meer of de Westplas is hon-
derd procent Eco!

om samen met Schiphol en de KLM 
op te trekken om de synergie tus-
sen de omgeving en Schiphol ver-
der te versterken. De uitdaging is 
hoe we deze complementariteit en 
synergie maximaal kunnen benut-
ten om een gelijktijdige groei, zowel 
op de grond als in de lucht, moge-
lijk te maken.” 

“Op gespannen voet”
Nobel heeft gepleit voor het benut-
ten en versterken van de ruimtelij-
ke, economische en sociale kracht, 
voor een nieuwe benadering van de 
hinderproblematiek en afspraken 
op het gebied van de ingestelde 
‘hinder zones’. “Het huidige systeem 
staat op gespannen voet met on-
ze behoefte aan woningbouwont-
wikkelingen. Het nieuwe systeem 
moet ruimte bieden om de inspan-
ningen van partijen om te komen 
tot hinderbeperking te belonen met 
groei en ontwikkelingsmogelijkhe-
den in plaats van hen af te rekenen 
op voor hen niet beïnvloedbare fac-
toren. Veel kleinschalige projecten, 
die essentieel zijn voor de leefbaar-
heid in de regio komen door de res-
trictieve toepassing van de huidige 
regelgeving niet van de grond. Dit 
moet en kan anders.” 
Nobel vroeg de Rijksoverheid om 
Aalsmeer, buurgemeenten, het regi-
onale bedrijfsleven, Schiphol en de 
luchtvaartsector vertrouwen te ge-
ven en hen samen te laten onder-
zoeken naar dat nieuwe evenwicht. 
“Wij zijn er van overtuigd dat wij sa-
men kunnen komen met passende 
voorstellen en oplossingen die bij-
dragen aan een sterke en toekomst-
bestendige metropoolregio, lucht-
haven en luchtvaartsector.”

jes op het schoolplein waar midden-
in de Ride for the Roses-auto ge-
parkeerd stond en de kinderen uit 
de midden- en bovenbouw moes-
ten grotere ronden rennen om het 
schoolgebouw. “Alle kinderen deden 
ontzettend hun best. Met rode wan-
gen liepen ze zoveel mogelijk rond-
jes voor het goede doel, aangemoe-
digd door vele ouders en leerkrach-
ten,” aldus de schooldirecteur. 
Het bedrag werd dinsdagmiddag 
pas onthuld aan de leerlingen, leer-
krachten en ouders. Sara uit groep 
8 als oudste meisje had samen met 
het jongste jongetje Fedde de eer 
om dit te doen. Onder luid applaus 
van iedereen werd de cheque over-
handigd aan de afgevaardigde van 
het KWF. “En het bedrag zal zelfs 
nog een beetje oplopen, want nog 
niet al het geld is door de kinderen 
mee naar school gebracht,” vulde 
directeur Margriet van der Zalm aan. 





Dorpsstraat 40
Leimuiden
Tel. 0172-508164     ‘s Maandags gesloten

HEREN, DAMES & KINDERENHEREN, DAMES & KINDEREN

Nieuw in 

Aalsmeer

Heren & Dames
KNIPPEN € 15.00

KNIPPEN/WASSEN € 18.00

Kinderen
KINDEREN TOT 11 JAAR € 13.00

Wij bieden complete verzorging voor de man.

Kom eens gezellig bij ons binnen kijken!
Turkse thee staat altijd klaar!

Vraag naar onze 
spaarkaart

Warme herfst kleuren komen 
je tegemoet wanneer je de 
dames en herenmode winkel

van Jaap en Dieneke van Veen 
in Leimuiden binnenstapt. Lever 
en taupe kleuren, maar ook 
mooie grijstinten en natuurlijk 
marine/blauw vind je terug in 
de collecties voor de dames. 
Bekende merken zoals Rabe 
( 2-delige sets, korte jasjes,, 
jumpers, shirts), Erfo (blouses 
en blazers), Gerke pantalons, 
met een perfecte pasvorm, Sarto 
en Another Woman  zijn ruim 
vertegenwoordigd in de gezellige 
winkel aan de Dorpsstraat. War-
me damesjacks in roze en taupe 
kleuren, heerlijk warm en toch 
licht in gewicht. Voor de heren 
een meer dan ruime collectie in 
pantalons van M.E.N.S., Come4 
en Hoal, in warme winterkatoen, 
corduroy of spijkerbroek. 
En alles natuurlijk in stretch 
kwaliteiten, zowel de stof als ook 
de band van de pantalon. Ook in 
extra grote maten. Bijpassende 
winterkolberts, van de mooiste 
Engelse stoffen, in diverse 
dessins. Ook de overhemden 
van Le Dub, Eterna en Giordano 
zijn weer perfect afgestemd op 

bijpassende pullovers (lamswol 
of katoen), sweatshirts of vesten 
van Bailey’s. Daarbij een stoer 
water en winddicht jack  van 
Jupiter, laat dan de winter 
maar komen. U krijgt als klant 
in een ontspannen sfeer alle 
persoonlijke aandacht en advies 
wat nodig is. En natuurlijk wordt, 
indien nodig, alle gekochte 
kleding vakkundig  en gratis 
vermaakt. 
Komt u eens vrijblijvend binnen 
stappen tijdens de open dagen 1, 
2 en 3 oktober, onder het genot 
van koffie met cake.
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Neurofeedbacktraining heeft de 
laatste tien jaar in Nederland 
steeds meer bekendheid gekre-
gen. Deze bekendheid kreeg ze 
vooral door de positieve resulta-
ten bij kinderen met AD(H)D en 
blijkt in de praktijk een veilig en 
goed alternatief voor medicatie 
te zijn. In feite is dynamische 
neurofeedback geschikt voor 
veel meer klachten dan alleen 
AD(H)D. Onze hersenen spelen 
DE centrale rol als het gaan om 
lichamelijke en psychofysiolo-
gische processen. De effecten 
van de trainingen zijn dan ook 
op alle lagen positief merkbaar: 
psychisch, emotioneel, fysiek, 
mentaal, en spiritueel.  Dyna-
mische neurofeedback leert het 
centrale zenuwstelsel optimaler 
te functioneren en wordt ook 
wel fitness voor het brein 
genoemd.

Hoe werkt Neurofeedback
Neurofeedback zorgt voor meer 
balans in de hersenactiviteit. De 
hersenen communiceren met het li-
chaam door middel van hersengol-
ven. Wie slaapt heeft trage hersen 
golven, maar ben je bezig met een 
inspannende taak, dan gebruik je 
snelle hersengolven. Deze worden 
gemeten door middel van EEG en 
met behulp van een geavanceerd 
computersysteem dat wiskundig 
gezien ‘dezelfde taal’ als de herse-
nen spreekt. Bij veel aandoeningen 
is de activiteit in de hersenen niet 
zoals het eigenlijk zou moeten zijn. 
Er wordt teveel of juist te weinig 
activiteit gemeten. Dit uit zich in 
lichamelijke of psychische klachten. 
De trainer plakt elektrodes op het 
hoofd en oren en hiermee wordt 
gemeten welke elektrische activiteit 
en in de hersenen op dat moment 
is. Wanneer nu het de computer 
die onbalans (teveel of te weinig 
activiteit) opmerkt, worden geluid 
en beeld gedurende een microse-
conde onderbroken. Deze minieme 
interrupties, die precies samen-
hangen met de unieke momenten 
van disfunctioneren, vormen de 
feedback voor het brein. Het brein 
herstelt vervolgens automatisch de 
balans en ‘leren’ op deze manier 

weer beter te 
functioneren. 
Je kunt het 
‘resetten’ van je 
brein noemen.

Net als fietsen
Feitelijk train je je hele leven al zelf 
je hersenen. Door oefening worden 
de veranderingen in het gedrag 
van de hersenen op den duur 
permanent en gaat het onbewust 
en automatisch. Vergelijk het maar 
met fietsen. Als je het eenmaal 
kunt, verleer je het nooit. Door 
negatieve ervaringen, stress  of 
andere oorzaken kunnen patronen 
‘verkeerd’ inslijten, waardoor er 
onbalans ontstaat. Dit uit zich ver-
volgens in concentratie-, slaap en 
andere problemen. Neurofeedback 
helpt weer terug te keren naar 
gezonde, efficiëntere patronen. 
Daarmee vermindert of verdwijnt 
de onbalans.
Dynamische neurofeedback is een 
veilige en pijnloze behandeling. Dat 
clienten niet hoeven te praten of 
werken aan hun ‘problemen’ wordt 
door velen als zeer ontspannend 
en aantrekkelijk ervaren. Het trai-
ningsproces gebeurt op onbewust 
niveau. 

Voor wie
Voor iedereen die optimaal wil 
functioneren, van peuter tot 
bejaarde, mits je een half uur kunt 
zitten in een stoel. Voor degene 
die kampt met stress, vormen 
van autisme, AD(H)D, angst, 
slaap- of concentratieproblemen, 
die zich emotioneel instabiel 
voelt, geheugenproblemen heeft 
of met leerproblemen kampt. Er 
zijn vele aandoeningen die m.b.v. 
dynamische neurofeedback kunnen 
verminderen of zelfs verdwijnen. 

Geen probleem of aandoening?
Maar wat als je nu geen probleem 
hebt? Dan kan Neurofeedback 
je verrassen met een grote mate 
van ontspanning, betere sport-of 
werkprestaties, een doelmatiger 
en opgeruimder leven. Wil je meer 
informatie? Kijk dan op www.
optimaalbrein.nl of bel Praktijk 
OptimaalBrein op 06-39677864

Dynamische Neurofeedback

Herstel van de balans 
in je hersenen!

Van Veen Mode

Vanaf september hangen de 
eerste najaarscollecties alweer 
in winkel bij Shoeby. En omdat 
er twee keer per week nieuwe 
fashion-items worden aangele-
verd, blijft de collectie het hele 
seizoen nieuw en verrassend! 
We lichten alvast een tipje van 
de sluier voor je op...

Voor dames: grafisch, gecamou-
fleerd en blauwtinten
Dit seizoen is de camouflageprint 
terug van weg geweest, maar 
wel op een nieuwe manier. De 
print wordt gecombineerd met 
luxe stofjes voor een stoere en 
modische look. Ook de jassen 
passen helemaal bij het thema 
en zijn voornamelijk te vinden in 
groen- grijs- zwart- en wittinten. Ze 
hebben nieuwe lengtes en zijn ge-
maakt van stoffen zoals satijn. De 
camouflageprint is zowel subtiel als 
opvallend verwerkt en is makkelijk 
te mixen. De bohemian trend van 
de zomer zet nog even door, maar 
natuurlijk wel met een winterse 
touch. Grote wollige capes, gebor-
duurde tunieken en grove vesten 
in warme tinten zoals marsala, 
nude en grijs. Mix de grote, wijde 
items met smalle strakke kleding. 
Supervrouwelijk met een hakje en 
stoer met bikerboots. 
Voor heren: vulcano prints, win-
ter outdoor en bloemendesigns
Het najaar begint met 
stoere printjes van extreme 
weersomstandigheden en donkere 
kleuren. Vulkaanuitbarstingen 
gecombineerd met ijzig zwart 
of witte landschappen. We zien 
verschillende structuren versus 
effen materialen.   
Voor de heren komt het echte win-

terse gevoel door veel grijze, zwarte 
en melange-achtige kleuren. In dit 
thema wordt er gebruik gemaakt 
van de structuur van dierenhuiden, 
maar door grafische printjes, 
teksten en zwarte vlakken blijft dit 
thema heel stoer. 
Later in het najaar staat een 
gedetailleerde en rijke uitstraling 
centraal bij de heren. De items 
lijken handgemaakt zoals een trui 
met een mooie dubbele kraag en 
aquarelachtige bloemendetails. 
Vooral blauwtinten doen het goed 
bij dit thema.  

Voor kids: natuurlijke printjes, 
sporty items en kleuren uit de 
natuur
Voor de grote meiden is er dit 
najaar genoeg variatie. De stoere 
meiden gaan voor sporty items, 
grafische prints en zwart, wit en 
grijstinten. Wat in de kledingkast 
van de girly meiden niet mag 
ontbreken, zijn tops met teksten en 
gave prints. 
De kleine meisjes lopen er ook 
fashionable bij met veel kleurtjes 
en schattige bloemenprints. In 
het nieuwe seizoen zien we ook 
stoere rokjes en jurkjes met grijze 
en groene tinten voor een speelse 
outfit.
De jongens lopen er dit najaar 
hartstikke sportief bij met comfor-
tabele truien en stoere camoufla-
geprints! Het bos staat centraal en 
dat zien we terug in de kleuren en 
prints. Er is genoeg keuze.
De grote jongens gaan helemaal 
op in de stad met graffitiprintjes en 
stadse structuren. Maar ook zien 
we sportieve cijfers en natuurlijke 
prints terug in de kleding. Vooral 
de blauwe en groene kleuren staan 

Najaarscollectie van 
Shoeby

dit seizoen centraal bij de jongens, 
zo lopen ze er altijd stoer bij.

Wekelijks unieke nieuwe col-
lecties
Shoeby heeft altijd de nieuwste 
fashion voor een vriendelijke prijs. 
Het dameslabel Eksept vind je ex-
clusief bij Shoeby. Voor heren is er 
het eigen label Cult Edition. Verder 
zijn er voor de kids de eigen labels: 
Jill en Jilly voor meiden, Mitch en 
MTC voor jongens. Shoeby heeft 
een heel eigen, unieke signature 
en wordt gezien als voorloper in 
de markt. Een groot team van 
designers ontwikkeld wekelijks de 
meest unieke collecties. 

24/7 staat Shoeby voor je klaar
Via de Shoeby tablet, die Jouw 
Personal Shopper tot zijn of haar 
beschikking heeft, is de hele 
collectie vanuit de winkel online 
te bestellen. Shop jij liever vanuit 
huis? Op shoeby.nl vind je onze 

hele collectie ook online. 24/7 
online shoppen dus! Je bestelling 
wordt snel thuis bezorgd.

Jouw Personal Shopper
Sta jij ook wel eens voor jouw 
kledingkast peinzend en lichtelijk 
in paniek om de juiste outfit bij 
elkaar te vinden voor die perfecte 
date, een feestje of nieuwe baan? 
Kom dan naar Shoeby Best en krijg 
advies van Jouw Personal Shopper 
om een stoere, casual of chique 
outfit te maken. Iedere dag staat 
het team van Shoeby Best klaar om 
jou van top tot teen te stylen! En 
mocht het je even niet uitkomen, 
maak dan een afspraak met een 
Personal Shopper in de winkel. 
Wil je nog meer inspiratie op het 
gebied van styling? Via onze blog 
op shoebyblog.nl vind je dagelijks 
fashion tips & trics.

Shoeby bevindt zich aan de 
Zijdstraat 34-36 te Aalsmeer





 
20   Nieuwe Meerbode  •  24 september 2015

Eigenaar Ali heeft maar liefst 
meer dan 27 jaar kapperserva-
ring en heeft deze maand zijn 
derde kapsalon geopend. 

Eerder had hij al een zaak in 
Uithoorn en in Amstelveen. In de 
Zijdstraat is hij te vinden in het 
steegje net na het Kruidvat aan de 
linkerkant. Een bord aan de straat 
wijst u de weg. Ali verhuisd privé 
ook naar Aalsmeer. “Ik vind het 
leuk hier en heb heel veel zin om 
dagelijks veel klanten te knippen.” 
Aldus de enthousiaste ondernemer 
die meteen vraagt of hij een kopje 
Turkse Thee kan inschenken. Bij 
AliX kun je dan ook een heuse 
Turkse behandeling verwachten. 
Vooral de heren weten wat 
daarmee bedoeld wordt; scheren 
met mes, neus- en oorharen 
verwijderen met vuur en een fijne 
hoofdmassage, kortom, de com-
plete verzorging. Uiteraard zijn ook 
dames van harte welkom. Wassen, 
knippen en föhnen, maar ook het 
epileren van bovenlip en wenk-
brauwen met een touwtje behoort 

tot de mogelijkheden. De prijzen 
zijn vanaf vijftien euro. Kinderen 
tot 11 jaar zelfs voor maar 13 euro. 
Kapsalon AliX hanteert een handig 
spaarsysteem. Een volle kaart geeft 
recht op een gratis behandeling. 
De openingskorting, die nog het 
gehele jaar geldig is, is vijf euro. 
De inrichting van de kapperszaak 
is opvallend netjes. Ali: “Ik wil het 
graag schoon en netjes houden, 
dat vind ik gewoon heel belangrijk. 
Ik heb het zelf helemaal opgeknapt 
hier. De vloer, de muren, alles.” Alle 
meubels komen uit Turkije. De mu-
ren zijn zwart met roodaccenten en 
de uitstraling is zeer fris te noemen. 
Uiteraard wordt er gewerkt met 
professionele producten. Klanten 
zijn welkom zonder afspraak. De 
keurige wachtruimte is geen straf 
om even in plaats te nemen als er 
een klant voor u is. Kapsalon AliX 
is geopend van dinsdag tot en 
met zaterdag van half tien tot half 
zeven en te vinden in de Zijdstraat 
op nummer 82. Telefoonnummer 
06-19770196 www.kapsalonalix.nl 
Door Miranda Gommans

Zacht en comfortabel, dat zijn 
de speerpunten van de uitge-
breide lounge– en homewear 
collectie bij Van der Schilden 
Lingerie. 

Zachte broeken, truien en vesten 
waarmee u naast lekker relaxen op 
de bank, ook prima een boodschap 
kan gaan doen. De items laten zich 
uitstekend met elkaar combineren 
om de voor u perfecte set te creë-
ren. Naast de bekende merken als 
Cyell, Esprit en Tommy Hilfiger laat 
Van der Schilden Lingerie u graag 
het nieuwe label Essenza Home 
zien. Uiteraard is de nachtgoed 
collectie weer meer uitgebreid 
met pyjama’s, nachthemden en 
combinatiesets. De lingerie is 
divers. Naast het basis assortiment 
van de bekende merken, zoals 
Prima Donna, Marie Jo en Calvin 
Klein, zijn er vele uitgesproken 
winterseries in diepe tinten blauw, 
rood en grijs. Nieuw in de collectie 
is de lingerie van Lingadore. Luxe 
uitgewerkte push-up bh’s voor een 
betaalbare prijs, compleet te maken 
met een satijnen nachthemdje. Ook 
de collectie protheselingerie wordt 
steeds uitgebreider en kleurrijker. 

En zijn er nieuwe modellen bh’s 
zonder beugel.

Beenmode
Bij de beenmode is te zien dat, 
naast glanzende panty’s, de matte, 
dikke panty’s belangrijk zijn in het 
modebeeld. Deze zijn dan ook te 
vinden in de collectie van Van der 
Schilden. Fijn zijn de panty’s uit de 
‘different’ serie. Een matte panty 
in 20, 40 en 80 denier met een 
zacht, comfortabel boord welke niet 
tekent in een aansluitende jurk. 
Fantasie panty’s blijven een sieraad 
voor het been en maken uw outfit 
compleet anders.

Ook voor heren
Nieuw voor de heren is het merk 
Hom, micro shorts van prachtige 
kwaliteit. Verder zijn er shorts van 
Muchachomalo, Diesel en Tommy 
Hilfiger en is ook nachtmode en 
loungewear voor heren in de col-
lectie opgenomen. 

Graag tot ziens bij van der Schilden 
Lingerie op het Raadhuisplein 10 in 
het Centrum. Voor meer informatie: 
www.schilden-lingerie.nl of bel 
0297-327253.

Het vakkundige, enthousiaste en 
gezellige team van Hairstudio 
Get The Look staat alweer tien 
jaar voor u klaar! 

De hairstylisten in de Ophelialaan 
79 zijn gespecialiseerd in knippen, 
föhnen, kleuren en extensions 
en natuurlijk kunt u hier bij 
terecht voor een bruidskapsel. Bij 
Hairstudio Get The Look kunt u 
gewoon binnenlopen wanneer het 
u uitkomt. Er wordt gewerkt met de 
producten van L’Oréal Profession-
nel. De kappers geven u graag een 
persoonlijk advies over de nieuwste 
trends waaronder de ammonia vrije 
kleuring! Dus stap eens binnen of 
bel voor meer informatie.

Feestje met muziek en korting
Natuurlijk wordt het tien jarig 
bestaan uitgebreid gevierd. Van 
dinsdag tot en met vrijdag wordt 
15 procent korting gegeven en 
zaterdag 3 oktober wordt groots 
feest gevierd van 8.30 tot 15.30 
uur met natuurlijk hapjes en 
drankjes, gezellige muziek buiten, 
een springkussen voor de jeugdige 
bezoekers én hoge kortingen op 
producten. Iedere klant wordt 
getrakteerd op een goed gevulde 
goodiebag. Ook aan de kinderen 

heeft Get The Look gedacht, 
voor hen ligt eveneens een leuk 
presentje klaar. Er wordt tijdens de 
jubileumviering op zaterdag liefst 
25% korting op alle behandelingen 
gegeven. En alle klanten ontvangen 
een kortingskaart welke later in te 
leveren is.

Prijsvragen op facebook
Verder is het aanrader op de 
facebook-pagina van Get The Look 
te bekijken en leuk te vinden, want 
hierop staan leuke prijsvragen.
Kinderen van 0 tot 11 jaar 
bijvoorbeeld kunnen nu reeds een 
kleurplaat inkleuren. De kleurplaat 
met de meeste likes maakt kans op 
4 entreekaarten voor de Efteling. 
Voor de jongens en meiden van 
12 tot 18 jaar houdt de Hairstudio 
ook een leuke actie: maak een foto 
van je leukste en/of gekste kapsel 
en maak kans op 4 kaarten voor 
Walibi. 

Voor meer informatie kan ook de 
website bekeken worden en in de 
winkel in de Ophelialaan vertellen 
de medewerkers graag meer over 
de feestdag en alle acties! Kom ook 
de mijlpaal van tien jaar meevieren. 
Het team van Get The Look heet u/
jou van harte welkom.

Veel Nederlanders hebben een 
slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen 
met pijn en ongemak. Een 
bezoek aan een tandprotheticus 
kan dan de oplossing brengen. 

Een gebitsprothese gaat gemiddeld 
tussen de vier tot acht jaar mee. 
Het is verstandig om de prothese 
eens in de twee jaar te laten con-
troleren. Zo kunnen eventuele 
problemen verholpen worden door 
de prothese aan te passen of te 
vernieuwen, zodat het weer lekker 
zit. Bij een prothese wordt goed 
gekeken naar de vorm en de kleur 
van de tanden en kiezen. Het moet 
goed passen bij het gezicht van 
de patiënt. Uiteindelijk bepaalt de 
patiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. 
Er is nu ook de mogelijkheid om 
met behulp van implantaten het 
kunstgebit goed vast te zetten, 
het zogenaamde “klikgebit”. De 
implantaten worden in goede sa-
menwerking met een implantoloog 
geplaatst,waarna de tandprothe-

ticus de uiteindelijke prothese 
maakt. Tegenwoordig hebben de 
zorgverzekeraars de vergoeding 
van een prothese in het pakket 
opgenomen. Ook voor de prothese 
op implantaten is vergoeding vaak 
mogelijk. Als u meer wilt weten 
over een kunstgebit op implantaten 
kunt u een afspraak maken voor 
vrijblijvende informatie en gratis 
advies. U kunt natuurlijk ook te-
recht voor reparaties, aanpassingen 
aan de prothese of vervanging van 
uw bestaande prothese.

Tevens hebben wij een 
inloopdag op woensdag 30 
september van 09.00 tot 
14.00. Kom langs en laat 
uw kunstgebit gratis en 
vrijblijvend controleren

Tandprothetische praktijk 
den Hartog
Marktstraat 18
1431BE Aalsmeer
Tel. 0297-342699

Open dag bij Tandprothetische praktijk den Hartog

Specialist voor uw 
kunstgebit

Het is al meer dan 25 jaar 
geleden dat Marjolijn 
Kauling op zeer jonge 
leeftijd haar eigen mode zaak 
begon onder de naam Denise 
Fashion,ondertussen is deze 
mooie mode zaak een begrip 
in Aalsmeer en ver daar 
buiten.

De persoonlijke benadering 
maakt dat de klanten zich thuis 
voelen, want alles klopt, niet 
alleen de bijzondere merkenmix 
maar ook de details als de 
overheerlijke cappuccino en de 
vriendelijke humor van Marjolijn 
en haar medewerksters. Het 
is een totale beleving van 
fashion,design beauty en 
lifestyle! Uit maar liefst 25 mode-
merken bestaat de gevarieerde 
collectie, of het nu gaat om een 
casual outfit of om een leuk 
feestelijke lithe black dress alle 
stylen zijn te vinden bij Denise 
Fashion. De verkoop stylisten 
bij Denise, Yvette,Yvonne, Ank, 
Sophie en Marjolijn hebben 
een haarfijn gevoel voor fashion 
en het combineren van al deze 
verschillende merken,ze zijn er 
om je persoonlijk te adviseren 
en nemen daar ook alle tijd 
voor. Eigenaresse Marjolijn is 
erg enthousiast over de nieuwe 
najaar- collecties, een hele 
mooie mix van verschillende 
vormen,stijlen en prachtige 
herfst kleuren. een stijl mix van 
vrouwelijk en sportieve vormen 
van heerlijke zachte materialen. 
Neem de collectie van 10 
Days, lekker jong,draagbaar 

en comfortabel met een 
eigenzinnig karakter.Een geliefd 
merk van Marjolijn is het merk 
Camilla, deze Australische 
designer heeft voornamelijk 
originele en exclusieve prints 
in prachtige materialen zoals 
pure zijde en Egyptisch katoen 
en is gegarneerd met prachtige 
Swarovski stenen. Camilla heeft 
een groeiende lijst van bekende 
fans zoals Beyoncé Miranda Kerr 
en Oprha Winfrey. Trend en echt 
een “must have” deze herfst 
zijn de aaibare teddy jasjes van 
fake furr, stijlvol en aangenaam 
draagbaar van de merken Ibana, 
Montgomery en Milestone. 
Maryley is een merk dat een 
behaaglijk gevoel geeft van 
lifestyle met mooie kwaliteiten 
voor een verrassende prijs! Het 
Italiaanse label High blinkt uit in 
origineel design en afwerking, 
is modieus en straalt klasse uit. 
Het merk Goldbergh ook een 
begrip in glamourland en een 
favoriet merk van onze Koningin 
Maxima, de collectie met sport 
gerelateerde details heeft niet 
alleen geweldige jassen maar  
heeft ook een vrouwelijke casual 
lijn. De spoty-chic kleding van 
Goldbergh zal binnenkort zelfs 
te zien zijn in de nieuwste James 
Bond film! 

Stap eens gezellig binnen 
bij Denise Fashion aan de 
Ophelialaan 114 en laat je 
verassen en inspireren!  Laat 
je eens lekker adviseren voor 
een nieuwe outfit!! of kijk op 
www.denisefashion.nl.

Denise Fashion een 
begrip in Aalsmeer

Turkse kapsalon AliX 
nieuw in Zijdstraat

Uitgebreide lounge en homewear collectie

Najaar bij Van der 
Schilden

Hairstudio viert feest op 3 oktober

‘Get The Look’ tien jaar

U gaat op vakantie, heeft een 
feest of u gaat een dag op stap 
met vriendinnen? Voor iedere 
gelegenheid of iedere outfit 
heeft optiekketen Eyelove een 
passende bril. 

Eyelove Brillen heeft een 
samenwerking met DIO Drogis-
terij Nieuwland in Aalsmeer. Dit 
betekent voor u dat u hier een 
complete Eyelove-bril kunt kopen 
op uw eigen sterkte. Tevens is het 
mogelijk om een gratis oogmeting 
te doen zonder afspraak. Het 
unieke concept van Eyelove biedt u 
de mooiste monturen, brillenglazen 
van hoge kwaliteit en een perfecte 
service voor de scherpste prijs. Een 
complete bril op uw eigen sterkte 
voor veraf óf dichtbij biedt Eyelove 
aan voor 49 euro en een complete 
multifocale bril met onzichtbaar 
leesgedeelte voor 99 euro. 

Hoe werkt Eyelove?
Een winkelmedewerker, die van 
ons een optiekopleiding heeft 
gekregen, adviseert u bij de 
aanschaf van een bril. Na uw keuze 
dient de sterkte van uw ogen te 
worden bepaald. Hiervoor zal de 
medewerker een oogmeting bij u 
verzorgen. Uw bestelling wordt in 
productie genomen en u betaalt de 

bril aan de kassa. Binnen 14 dagen 
wordt uw bril afgeleverd in de win-
kel en ontvangt u een afhaalbericht 
via de mail. Daar zal de Eyelove-
deskundige uw bril afstellen. Onze 
opticiens zien toe op de kwaliteit 
van uw bril. U ontvangt een factuur, 
die u eventueel zelf kunt indienen 
bij uw zorgverzekering. 

Speciaal voor deze modebijlage 
biedt Eyelove u 2 complete bril-
len op sterkte aan (voor veraf 
óf dichtbij) voor € 89,-, zie onze 
advertentie elders in deze krant.

De twee vaste lage prijzen voor de 
brillen kennen geen verborgen kos-
ten. De prijzen van de brillen zijn 
inclusief: montuur, ontspiegeling, 
een kraswerende laag bij blanke 
glazen en dunner geslepen glazen 
vanaf sterkte 3.00. Daarnaast zijn 
alle monturen ook als zonnebril 
op sterkte voor dezelfde prijs 
leverbaar met bruin, grijs of groen 
glas. U vindt Eyelove Brillen bij: DIO 
Drogisterij Nieuwland
Poldermeesterplein 9, Aalsmeer.
Tel. 0297-367 788. OPEN: ma-vr 
9.00-18.00 uur; za 9.00-17.00 uur

Melanie en Elsbeth helpen u graag 
bij het uitzoeken van een passende 
bril.

Eyelove Brillen biedt 
u bij iedere outfit een 
passende bril

Deze winter bestaat Teddy’s 20 
jaar. De eerste actie zit er alweer 
op. Twee dames van het merk 
Tumble & Dry kwamen de klanten 
adviseren over hun merk. Heel erg 
leuk natuurlijk, want in de winkel 
worden vaak veel merken door 
elkaar gecombineerd. Tumble heeft 
maar liefst 43 kinderen aangekleed 
deze middag. Daarnaast konden de 
meisjes hun haar, make up en zelfs 
hun nagels laten stylen. Afgemaakt 
met de schoenen van Henrita 
footwear, lieten lieve, stoere, kleine 
en grote jongens en meisjes hun 
outfits op de loper fotograferen 
door foto studio Jacqueline. Maar 
dat was nog niet alles, want Tumble 
heeft een GRATIS SET beschikbaar 
gesteld, die gewonnen is door 
Jaylin Meijer en Lara Noordhoek 
is gespot voor een echte fotoshoot 
bij Tumble & Dry in Amsterdam. 
Na dit grote succes, heeft Teddy’s 
Baker Bridge op 30 september 

en Vingino op 7 oktober bereid 
gevonden naar Teddy’s  te komen 
voor een stylingdag. Kinderen die 
hieraan mee willen doen kunnen 
zich in de winkel opgeven of via 
de website van Teddy’s www.
teddys.nl.  Wij hopen dat de 
volgende keer iets meer jongens 
meedoen, zegt eigenaresse Ingrid 
Kranenburg, maar met een merken 
als Vingino en Baker Bridge komt 
dat wel goed! Gaaf! Bij Meliz zal 
ook aanwezig zijn om voor de 
kinderen een onvergetelijke dag 
te bezorgen. Melissa is pas voor 
zichzelf begonnen en geeft unieke 
kinderpartijtjes. Bij Teddy’s komt ze 
helpen het feest voor de kinderen 
nog leuker te maken! De rest van 
het jaar worden heel veel setjes 
kleding verloot. De leveranciers zijn 
allemaal bereid mee te doen aan 
leuke acties, workshops en verlo-
tingen. Dus het wordt een gezellige 
winter bij Teddy’s kinderkleding.

De hele winter feest bij 
Teddy’s kinderkleding

 
Het hele jaar door onbeperkt 
knippen en/of kleuren voor 
een vast én laag maandtarief. 
Het abonnement voor slimme 
consumenten die er 365 
dagen per jaar verzorgd uit 
willen zien!

Naast een kappersbezoek zoals 
u dat van ons gewend bent, kunt 
u nu ook bij hoofdzaak Kappers 
een abonnement afsluiten en 
onbeperkt uw haar te laten 
knippen, en/of kleuren voor een 
vast bedrag per maand (inclusief 
highlights / lowlights)! Vraag 
vrijblijvend naar hét abonnement 
voor slimme consumenten die 
er altijd verzorgd uit willen zien... 
Het hele jaar door!

Voor een vast én laag maand-
tarief en onbeperkt!
Heren Wassen / knippen/ 
drogen €23,50 per maand
Dames Wassen/ knippen/ 

drogen €29.50 per maand
Kleuren (incl. high- en lowlights) 
€39.50 per maand
Knippen en kleuren €59,00 per 
maand

*Samen met uw stylist bepaalt 
u het type kleuring (spoeling of 
permanente kleur), mono- of 
duo kleur met of zonder high-
lights en/of low lights. Kortom 
gewoon genieten. De minimale 
looptijd van uw abonnement 
is 12 maanden en deze loopt 
daarna door tot wederopzegging 
(middels een brief of email) met 
een opzegtermijn van 1 maand.

Wilt u meer informatie? 
FOnze kappers leggen het u 
graag uit in onze salon.

Hoofdzaak kappers
Zijdstraat 75
1431 EB Aalsmeer
0297-322296

Nieuw bij Hoofdzaak 
Kappers
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Gisteren won Shoeby tijdens 
de ‘Retailer of the Year awards’ 
de award voor Beste Winkel-
keten en Beste Webshop, in de 
categorie damesmode. Het Ne-
derlandse concept ABN AMRO 
Retailer of the Year betreft een 
platform met verkiezingen voor 
en door retailers. Retailer of 
the Year is een retail-concept 
waarin verschillende awards 
worden uitgereikt, zoals voor: 
Beste Winkelketen, Webshop, 
Start-up, Retail Innovatie en 
Cross Channel. De verkiezing 
Beste Winkelketen van Neder-
land en Webshop Awards Ne-
derland zijn één van de grootste 
consumentenverkiezingen van 
Nederland. 

Dit onderzoek binnen de Neder-
landse markt is een initiatief van 
Q&A Research & Consultancy in 
samenwerking met ABN AMRO 
en de media partners De Telegraaf 
en RetailTrends Media. Op basis 
van de stem van ruim 296.000 
consumenten, die keus hadden 
uit het beoordelen van meer dan 
400 retailers, had Shoeby haar 
nominatie verworven. 

Categorie damesmode
Dit jaar zijn er wederom grote ver-
anderingen in de categorie dames-
mode. Drie nieuwe genomineerden, 
Shoeby, MS Mode en H&M, 
waarvan Shoeby ook de nieuwe 
winnaar is. Net als vorig jaar 
bekleedt Miss Etam de tweede plek 
en C&A een vierde plaats. Shoeby 
scoort op alle aspecten beter en is 
daarmee de terechte winnaar. Op 
de service-gerelateerde aspecten 
scoort Shoeby zelfs boven de 8,5, 
een bijzondere prestatie. Deze 
bijzondere prestatie is zeker niet 
onbelangrijk in een branche waar 
online van grote invloed is. Shoeby 
heeft niet alleen de beste winkel 
volgens de Nederlandse consu-

ment, maar ook de beste webshop. 
Hiermee stoot Shoeby de winnaar 
van vorig jaar, Zalando, van haar 
troon. Shoeby maakt met name het 
verschil op de klantenservice en 
acties en aanbiedingen.

Bedankt voor je stem
Wij willen je hartelijk bedanken 
voor je stem, mede dankzij jullie 
heeft Shoeby deze prijzen gewon-
nen! Shoeby heeft volgens jullie 
de meest creatieve collecties, een 
goede prijs/kwaliteit verhouding 
en de beste service. Graag willen 
wij dit samen met je vieren. Kom 
gezellig naar jouw favoriete 
Shoeby-winkel, toost met ons op 
dit succes en profi teer van 20% 
korting op een artikel naar keuze, 
t/m 19 september 2015!

Over Shoeby
Shoeby is een van de snelst groei-
ende modebedrijven in Nederland. 
In 1981 werd de eerste winkel in 
Den Bosch opgezet door Mieke en 
John van Deursen. Wat op zeventig 
vierkante meter begon, is in 34 jaar 
uitgegroeid tot een internationale 
Retailketen, met in totaal bijna 250 
winkels in Nederland en België. 
Opererend in het middensegment 
is Shoeby voor iedereen bereikbaar. 
Letterlijk, omdat de winkels zich 
over het algemeen in het hart van 
kleine(re) plaatsen of in de druk-
bezochte sub-centra van grote(re) 
steden bevinden. Bij Shoeby draait 
alles om jou! In elke Shoeby winkel 
is er daarom een personal shopper 
aanwezig die iedereen persoonlijk 
styling advies en tips geeft over hoe 
de items het best te combineren 
zijn. 

Shoeby ontwerpt en ontwikkelt ei-
gen collecties. Exclusief bij Shoeby 
zijn verkrijgbaar: het dameslabel 
Eksept, het herenlabel Cult Edition, 
en voor kids de eigen labels Jill, 
Jilly, MTC en Mitch. 

Shoeby wint award in de 
categorie damesmode

Zorg jij wel goed voor jezelf? 
Neem je de tijd om gezond te 
eten? Plan je geregeld me-time 
in voor jezelf? Laat je spannin-
gen – thuis en op je werk - niet 
oplopen? 

Of heb je het gevoel achter de 
feiten aan te hollen? Is de balans 
zoek? Doe jezelf een plezier en 
take care. Je gezondheid vaart er 
wel bij. Je voelt je stukken fi jner en 
energieker. Mijn tips om vanaf nu 
beter voor jezelf te zorgen!

Tip 1: Eet gezond en beweeg 
regelmatig
Ben je erg druk en ervaar je stress? 
Dat gaat vaak ten koste van je eet- 
en leefpatroon. Je kiest wat sneller 
voor kant-en-klare gemaksvoeding 
en ploft na werktijd eerder uitgeput 
op de bank. Dat je vervolgens 
niet lekker in je vel zit is niet raar. 
Ongezond eten en/of leven heeft 
z’n weerslag op je gezondheid. Eet 
daarom ook in drukke en hectische 
periodes in je leven gezond en 
gevarieerd. Kies voor fruit en 
groente, wees matig met suiker en 
zout. Zet wat vaker vette vis op je 
menu en drink dagelijks minimaal 
2 liter water. Reduceer stress 
door meerdere keren per week te 
sporten en zorg voor voldoende 
nachtrust. Doe je dat? Dan zorg jij 
wel goed voor jezelf.

Tip 2: Verwen jezelf, plan me-
time
Het klink misschien wat overdreven 
maar tijd voor jezelf plannen om 
leuke dingen te doen, vermindert 
stress en geeft nieuwe energie. 
Daarom: zet elke week een streep 
door een paar uurtjes in je agenda 
en reserveer die tijd voor jezelf. 
Om leuke dingen te doen waar je 
blij van wordt. Want, zo zorg jij wel 
goed voor jezelf. Bezoek een mu-
seum, volg een schilder- of fotogra-
fi ecursus, kook je lievelingsgerecht, 
luister naar muziek of maak een 
wandeling in het bos. Ik zeg: doen! 
Wekelijks me-time nemen. 

Tip 3: Goed is ook goed genoeg!
Wil je dat alles in je leven perfect 
is? Je huis, je kleding, je vakantie, 
je werk, enzovoort? Vermoeiend 
hé? Bovendien kost het enorm veel 

tijd! Probeer die perfectionist in je 
los te laten. Sta wat nonchalanter 
in het leven en relativeer. Zeg tegen 
jezelf: goed is ook goed genoeg! 
Dat doet je gezondheid goed. Je 
krijgt meer tijd en ruimte om te 
genieten van je leven. Daardoor zit 
je beter in je lijf en zorg jij wel goed 
voor jezelf.

Tip 4: Geef je sociale leven een 
impuls 
Zorg jij wel goed voor jezelf? Kijk 
eens naar je sociale contacten. 
Breng jij regelmatig tijd met je 
gezin, familieleden en beste 
vrienden door? Sluit je nieuwe 
vriendschappen door eropuit te 
trekken? Zeker doen, want een 
groot sociaal netwerk doet je 
gezondheid goed. Zowel mentaal 
als fysiek. Niet alleen omdat je lief 
en leed kunt delen, maar ook om 
samen leuke en ontspannende 
activiteiten te ondernemen. Spreek 
af en socialize.

Tip 5: Leef mindful
Piekeren over wat er is gebeurd 
of malen over wat er nog komt, 
heeft geen zin. Je pijnigt alleen je 
hersenen, berooft jezelf van een 
goede nachtrust en ondermijnt zo 
je gezondheid. Richt je aandacht 
liever op het hier en nu. Wat je 
nu ziet, ruikt, hoort en dergelijke. 
Ervaar het en geniet ervan. Zo zorg 
jij wel goed voor jezelf. Je krijgt 
immers rust in je hoofd. Lukt het je 
niet? Kijk dan eens naar spelende 
kinderen. Die kunnen helemaal in 
het moment opgaan. Doe desnoods 
mee en laat je gaan. Zeker is: je 
voelt je à la minute stukken beter.

Meer tips
Uiteraard zijn er nog veel meer 
manieren die je helpen beter voor 
jezelf te zorgen. Zoals: het leven 
positief en optimistisch benaderen. 
Dat geeft altijd meer vrolijkheid 
en instant energie. Maar ook: niet 
klakkeloos aannemen wat anderen 
allemaal op social media als 
Facebook en Instagram schrijven. 
En… luister naar wat je lichaam je 
vertelt. Het geeft signalen af wan-
neer je je geestelijk of lichamelijk 
niet goed voelt. 

Bron: www.lijfengezondheid.nl

Hardlopen en blessures
De achillespees
Eind vorige maand werd de 
30ste editie van de Dam tot 
Damloop gelopen. Met meer 
dan 65000 lopers en zo’n 250000 
toeschouwers en live optredens 
wordt dit loopevenement als een 
van de mooiste loopevenemen-
ten van Nederland beschouwd. 
Veel van de lopers gebruiken de 
Damloop als aanloop naar de 
halve marathon van Amsterdam, 
die op 19 oktober gelopen wordt. 
Maar daar waar prestatiedrang 
of ongetraindheid samenkomen, 
liggen blessures op de loer!

Veel sporters en zeker 
hardlopers hebben regelmatig 
te maken met een stijve en 
pijnlijke achillespees. Het begint 
vaak met pijn en stijfheid na het 
sporten, wat na een aantal uur 
weer verdwenen is. 
Als je hier niet verantwoord 
mee om gaat, kan dit leiden 
tot het stadium dat je helemaal 
niet meer kunt hardlopen. Met 
echografi sch onderzoek, wat 
uitgevoerd kan worden door 
een fysiotherapeut, kun je dan 
zien dat de pees dikker is dan 
normaal, wat duidt op een 
irritatie van de pees. Het herstel 
van de pees verloopt traag, en 
als de pees fors geïrriteerd is 
ben je zomaar 6-9 maanden 
verder voordat je niveau van 
hardlopen weer een beetje op 
kunt pakken. 

Hoe onstaan die achilles-
peesklachten nou eigenlijk? 
Een van de belangrijkste 
oorzaken is overbelasting door 
een verkeerde of te snelle trai-
ningsopbouw gepaard gaande 
met onvoldoende hersteltijd. Ook 
een verandering van ondergrond 
kan de oorzaak zijn van deze 
klachten. Loop je meestal op 
de baan of in het bos, en ga je 
dezelfde afstand met dezelfde 
snelheid op de weg lopen, kan 
dit leiden tot overbelasting 
van de achillespees, gepaarde 
gaande met klachten. Verkeerd 
schoeisel of schoenen waarvan 
de ‘houdbaarheidsdatum’ allang 
is verstreken kunnen ook bijdra-
gen aan achillespeesklachten.

Hoe kan ik achillespees-
klachten voorkomen?
Zorg dat je een goede 

trainingsopbouw hebt. Met 
hardlopen is het van belang 
dat je het bewegingsapparaat 
laat ‘wennen’ aan de impact 
van voornamelijk de landing. Bij 
een training over een afstand 
van 5 km zul je ongeveer 4000 
looppassen maken. Dat betekent 
ook ongeveer 4000 landingen, 
waarbij je krachten van 2 tot 3 
maal het lichaamsgewicht moet 
opvangen; dat is nogal wat! 
Op het internet staan prima 
schema’s die een goede opbouw 
garanderen. 

Daarnaast is het van groot 
belang dat je goed schoeisel 
hebt. Je kunt je het beste bij een 
speciaalzaak laten adviseren. 
Van invloed zijn ook de kracht 
van de kuitspieren en de 
enkelstabiliteit. Preventief en in 
het beginstadium kun je hier 
gelukkig zelf wat aan doen: 

1.  Voor de spierkracht van de 
kuit: ga op de trede van de 
trap staan met de bal van je 
voet en ga zo hoog mogelijk 
op je tenen staan. Zak lang-
zaam weer terug totdat je rek 
voelt op je kuitspier. Zorg wel 
dat je binnen de pijngrens 
blijft bewegen! Begin met 3 
series van 10 herhalingen 
en breidt dit uit naar 3 x 20 
herhalingen per dag.

2.  Voor de stabiliteit van de 
enkel: ga op 1 been tanden 
poetsen, eenvoudig maar 
effectief Zorg dat je knie 
een klein beetje gebogen 
blijft. Je spieren zullen 
moeten corrigeren om de 
positie te handhaven. Wissel 
uiteraard van been na 1 tot 
1,5 minuten. Je kunt het jezelf 
moeilijker maken door op bij-
voorbeeld op een opgerolde 
handdoek te gaan staan.

3.  Probeer regelmatig op een 
zachte ondergrond te trainen. 
Denk hierbij aan het bos of 
op de atletiekbaan. 

4.  Investeer in goed schoeisel 
en laat je voorlichten. Dit 
kan een hoop blessureleed 
voorkomen.

Succes met het hardlopen!
Jerry Jansen, fysiotherapeut

Bron: 
www.lijfengezondheid.nl

Zorg jij wel goed voor jezelf? 
5 tips voor een goede 
gezondheid! 

Steeds vaker zien we 
vrouwelijke celebrities 
over de rode loper 
schrijden in gewaagde 
kledingcombinaties waarbij 
duidelijk zichbaar is dat 
ze geen bh dragen. Is hier 
sprake van een nieuwe 
trend? En zo ja, is deze 
gebaseerd op een sexy 
imago, of ligt er een andere 
reden aan ten grondslag? 
Is het dragen van een bh 
eigenlijk wel zo goed als we 
denken? 

Om met dit laatste te beginnen, 
daarover zijn de meningen nogal 
verdeeld. Algemeen wordt aan-
genomen dat de bh noodzakelijk 
is om de borsten voldoende te 
ondersteunen en te voorkomen 
dat de borsten snel zouden 
gaan hangen. Echter, hiervoor 
bestaat geen wetenschappelijke 
onderbouwing. Sterker nog, 
onderzoekers van de universiteit 
in het Franse Besançon menen 
dat het niet dragen van een bh 
de stevigheid van de borsten 
juist ten goede komt. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat het 
onderzoek slechts op beperkte 
schaal is uitgevoerd en boven-
dien niets zegt over de effecten 
op lange termijn. Bovendien 
wijst eerder onderzoek uit dat 
het dragen van een bh tijdens 
het sporten juist essentieel is. 
Toch blijkt er veel weerstand te 
zijn tegen het dragen van bh’s, 
tegenstanders menen dat ze 
de natuurlijke beweging van de 
borsten remmen, hetgeen een 
schadelijke invloed zou hebben 
op het optimaal functioneren 
van de borst.
Van heel andere orde is 

het effect van een metalen 
bh-beugel op ons lichaam. 
Veelal zijn metalen beugels 
magnetisch en zo’n magnetisch 
veld beïnvloedt het bloed en 
tast het in het bloed aanwezige 
ijzer aan. Toch iets om over na te 
denken bij het aanschaffen van 
een bh. Niet voor niets nemen 
vrouwen daarom soms een 
klein magneetje mee, om vast 
te stellen of een bh een metalen 
beugel bevat. Vraag er gerust 
naar bij aankoop Duidelijk is 
echter wel dat het positieve 
effect van een bh alleen wordt 
bereikt wanneer de juiste maat 
bh wordt aangemeten. Veel 
vrouwen dragen, al dan niet 
bewust, een verkeerde maat. De 
schattingen lopen uiteen, maar 
het zou zelfs zo erg zijn dat 80% 
van de vrouwen een te grote 
of te kleine bh draagt. Voor het 
bepalen van de juiste maat zijn 
algemene richtlijnen opgesteld, 
maar elke vrouw is natuurlijk 
uniek. Daarom is het verstandig 
om goed advies in te winnen bij 
een speciaalzaak. Ook hier geldt: 
meten is weten!

Bron: 
www.lijfengezondheid.nl

Wel of geen bh...?

Modetrends voor herfst 
en winter 2015/2016

De wintermode trend is dit jaar 
erg spannend, Het is uitgesproken 
geraffi neerd, aristocratisch met 
invloeden van de jaren 70 en 80. 
Er wordt veel gewerkt met fl uweel. 
Het is kleurrijk en zit vol fantasieën. 
Het is een geheel nieuwe belevenis. 
Deze nieuwe stijl is even wennen, 
maar als je er aan gewend bent is 
het werkelijk genieten. Het mag dat 
een aristocratische uitstraling heb-
ben met veel fl uweel en pompeuze 
creaties, het geeft ook een geheel 
eigentijdse allure.
De mode voor deze winter heeft 

velen contrasten: Sensuele 
minijurkjes en vrouwelijke lange 
jurken wisselen zich af met militaire 
overjassen met gouden knopen en 
zelfs opa pants.
Ook de lange jassen en jurken ( 
waar je bijna over struikelt) komen 
weer terug, maar zoals al gezegd, 
ook de mini en midi lengtes 
kunnen. De kleuren zijn donker 
en afwisselend wit zoals zwart, 
grijs, nachtblauw, bruin, wit en 
snoepkleuren, rood, van helrood 
tot bordeauxrood wordt een graag 
geziene kleur deze winter.

Veel mensen scheren tegen-
woordig het okselhaar weg. 
Over het algemeen wordt dit 
beschouwd als een handeling 
vanuit hygiënisch oogpunt, maar 
ook het schoonheidsaspect 
speelt een rol. Echter, die haren 
zitten er niet zomaar. 

Wat is eigenlijk de functie van 
ons okselhaar?
Het okselhaar begint zich in de 
puberteit te ontwikkelen en is 
vaak aan het einde van de jeugd 
volgroeid. Dat geeft aan dat we dus 
best zonder kunnen, we hebben 
het immers in de eerste jaren van 
ons leven ook zonder okselhaar 
moeten stellen. De functie ervan 
houdt verband met de geuren 
die door onze oksels worden 
geproduceerd. Door de aanwezig-
heid van het okselhaar worden 
die geuren langer vastgehouden 
en dat mist zijn uitwerking niet. 
Zonder dat we het zelf merken 
scheidt ons lichaam een bepaalde 
geur af die bij het andere geslacht 
zorgt voor een bepaalde prikkeling. 
Het is mede deze geur die ervoor 
zorgt dat een ander zich tot ons 

aangetrokken voelt. Zie het als een 
mooi mechanisme dat de natuur 
heeft bedacht om de voortplanting 
te bevorderen. Wanneer we ons 
okselhaar wegscheren zal die spe-
cifi eke lichaamsgeur dus minder 
lang blijven hangen. 

Tegenwoordig wordt het volledig 
wegscheren van het okselhaar 
vooral als ‘mooi’ beschouwd. 
Althans, in de West-Europese 
cultuur. 
In met name de Aziatische landen 
heeft men een andere kijk op 
schoonheid en wordt de oksel 
veelal niet geschoren. Er wordt 
soms gesuggereerd dat het 
scheren van het okselhaar leidt tot 
een versnelde of dikkere terugkeer 
van het haar, maar daarvoor zijn 
geen wetenschappelijke bewijzen 
gevonden. Behalve de hierboven 
omschreven functie van het 
okselhaar wordt ook wel gesteld 
dat het nog een tweede functie 
heeft, namelijk een soort natuurlijk 
‘anti-wrijvingssysteem’ tussen de 
bovenarm en de borstkas.

Bron: www.lijfengezondheid.nl

Okselhaar
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Erfgoed-project op Jozefschool
Kleuters spelen en werken 
aan ‘Vroeger en Nu’
Aalsmeer - De kleuters van de Jo-
zefschool hebben de afgelopen we-
ken gewerkt aan ‘Vroeger en Nu’. Dit 
onder de hoed van de Erfgoed-les-
sen die een pilot zijn van Erfgoed-
leerlijn Noord-Holland. Erfgoed 
maakt deel uit van de wereld om de 
kinderen heen. Daagt hen uit ver-
der te kijken, vragen te stellen en te 
ontdekken dat er meer is dan hier 
en nu. Het ontwikkelt het historisch 
besef. 
Iedere groep had een kringgesprek 
met een oma en of opa die tegen-
over de Jozefschool wonen aan de 
Gerberastraat. Zij vertelden over 
hun schooltijd, lieten oude zwartwit 

foto’s zien van hun kindertijd, na-
men voorwerpen mee, zoals een 
stoof en een kruik om je voeten te 
warmen of een strijkbout zonder 
stroom. Op deze manier kwamen 
de kinderen nog meer te weten over 
‘Vroeger en Nu’. Ze ontdekten wel-
ke spelletjes zij deden, welke lied-
jes ze zongen en welke voorwerpen 
ze in die tijd gebruikten. Voorbeel-
den zijn ‘schipper mag ik overvaren’, 
‘twee emmertjes water halen’ en ‘1-
2-3-4 hoedje van papier’. Hoedjes 
van papier werden ook gevouwen 
en versierd. Zowel de kinderen als 
de oma’s en opa’s hebben veel ple-
zier beleefd tijdens de lessen.

Vrijdag 25 en zaterdag 26 september

Groot Open Huis bij 
Biemond & van Wijk
Aalsmeer - Mercedes-Benz dea-
ler Biemond & van Wijk organiseert 
25 en 26 september aanstaande een 
groot Open Huis. Onder de slogan 
“Maak kennis met onze Sterrenser-
vice”, laat het bedrijf op de vestigin-
gen in Aalsmeer en Haarlem (Zijl-
weg) eigenaren en bestuurders van 
alle merken personenauto’s kennis 
maken met de verschillende afde-
lingen en de services die men kan 
leveren.

Deukjes en wassen
Tijdens het Open Huis kan iedereen 
met een personenauto langskomen 
om gratis drie kleine deukjes of een 
ster in de voorruit te laten repare-
ren. De wasstraat in Aalsmeer wast 
tegen een aantrekkelijk actietarief 
en als ludieke actie en vooraankon-
diging van een nieuwe wasstraat, 
wordt in Haarlem zelfs met de hand 
gewassen. Ook de werkplaatsen en 
magazijnen hebben acties die voor 
niet-Mercedes-Benz rijders interes-
sant zijn. Op de eigen website bie-
mondvanwijk.nl/openhuis geeft het 
bedrijf een overzicht van alle acties 
en de voorwaarden.

Biemond & van Wijk staat al sinds 
jaar en dag bekend als de Merce-
des-Benz dealer van deze regio. Wat 
minder mensen echter weten is dat 
het bedrijf al jaren ook een modern 
schadecentrum heeft, waar niet al-

leen Mercedes-Benz wordt gerepa-
reerd. Bovendien is sinds een jaar 
of twee in Aalsmeer een moderne 
wasstraat geplaatst en zal eind ok-
tober in Haarlem aan de Zijlweg ook 
weer een wasgelegenheid worden 
geopend. 
Schadecentrum
Om deze activiteiten nu extra voor 
het voetlicht te brengen wordt dit 
Open Huis georganiseerd. After-
sales Directeur Ralph Heinis: “Veel 
mensen associëren Biemond & van 
Wijk alleen met Mercedes-Benz 
en Smart en dat is op zich begrij-
pelijk. Maar voor onze wasstraat is 
het automerk natuurlijk sowieso 
niet van belang en ook ons schade-
centrum kan in principe alle scha-
des aan, ongeacht het merk. Onze 
werkplaatsen zijn daarnaast wel-
iswaar gespecialiseerd in Merce-
des-Benz en Smart, maar veel al-
gemene werkzaamheden zijn mer-
konafhankelijk uit te voeren. En ons 
magazijn heeft ook veel onderde-
len en accessoires die niet merkge-
bonden zijn.” En zo is er dit week-
end dus een unieke gelegenheid om 
eens een kijkje te nemen bij de be-
kende Mercedes-Benz dealer en in 
de geest van de slogan “kennis te 
maken met de Sterrenservice”. Het 
Open Huis is aanstaande vrijdag en 
zaterdag, beide dagen van 9.00 tot 
17.00 uur. Kijk voor alle informatie op 
biemondvanwijk.nl/openhuis.

Gezellige dag op Het Kroontje 
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
17 september is landelijk de Dag 
van de Leidster gevierd op alle kin-
derdagverblijven. Een dag waar de 
leidsters eens in het zonnetje wor-
den gezet. Zo ook op Christelijk kin-
derdagverblijf Het Kroontje, waar 
de kinderen de leidsters even haar-
fijn vertelden wat ze van hun juffen 
vinden: “Wij hebben hele lieve juf-
fen op het kinderdagverblijf, luister 
even goed terwijl ik ze voor je be-
schrijf: Juf Kathelijne kan goed gi-
taar spelen en dat talent wil ze el-
ke dag met ons allemaal delen. Zin-
gen doen wij oh zo graag, heel hard, 
heel zacht, heel hoog of heel laag. 
Juf Olga daar zitten we graag bij op 
schoot, als zij tegen ons praat, voe-
len we ons al heel groot. Zij geeft 
ons heel veel complimentjes en dat 
zijn altijd van die leuke momentjes. 
Juf Janine is heel creatief, met haar 
maken we de mooiste knutsels voor 

in ons archief. Bij elk thema komen 
we met een mooie knutsel thuis, of 
het nu een boom is, een vogeltje of 
een muis. Juf Miranda die werkt hier 
nog niet zo lang, maar ook voor haar 
zijn we niet bang. Ze is heel lief en 
kan heel goed zingen, bij het zingen 
van liedjes gaan we dan lekker dan-
sen en springen. Dit zijn alle juffen 
op een rij, maar daar missen nog 
een paar hele lieve inval-juffen bij. 
Juf Kim, Juf Sudha en Juf Jeannet, 
ook met hen hebben we dikke pret. 
Wij vinden jullie allemaal heel erg 
lief, getalenteerd, mooi en ook crea-
tief. We blazen een handkusje jullie 
kant op, want juffen: Jullie zijn he-
lemaal top. Dikke knuffels van alle 
kindjes van KDV Het Kroontje.” 
De juffen werden verwend met ca-
deautjes en een mooie boom ge-
maakt van zelf versierde handjes. 
Het was een gezellig feestje op Het 
Kroontje!

Actie groep 7 Antoniusschool
150 Kilo zwerfvuil in uurtje
Kudelstaart - Kinderen van groep 
7 van de Antoniusschool heb-
ben woensdag 16 september een 
schoonmaakactie gehouden in ver-
schillende buurten rond hun school. 
In slechts één uur hebben de jon-
gens en meiden meer dan 150 ki-
lo zwerfafval opgehaald. De ac-
tie werd gehouden op initiatief van 
Elien Haspels van de Dorpsraad Ku-
delstaart in het kader van de Natio-
nale Schoonmaakdag. Van de Meer-
landen hadden de kinderen vestjes, 
vuilniszakken en ‘knijpers’ gekregen 

om papiertjes, blikjes en ander af-
val op te rapen. De ‘buit’ bestond 
vooral uit papiertjes, karton plastic, 
oud hout en een autoband! Vanuit 
de gemeente was wethouder Tom 
Verlaan aanwezig. Hij moedigde de 
scholieren aan en complimenteer-
de en bedankte de jongens en mei-
den na afloop voor hun inzet. Samen 
hebben ze de buurt weer schoner 
gemaakt. Gooi papier en afval niet 
achteloos weg, maar maak gebruik 
van de openbare prullenbakken, ze 
staan er niet voor niets! 

Groep 7 Samen Een ‘prikt’ 
zo’n 100 kilo zwerfvuil
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 18 
september hebben leerlingen van 
groep 7 van OBS Samen Een een 
schoonmaakactie gehouden in het 
Centrum. Papiertjes, plastic, kar-
ton, hout en meer zijn opgeprikt met 
knijpers en in grote vuilniszakken 
gedaan in het kader van de Natio-
nale Schoonmaakdag, Keep it clean 
day. De actie is gehouden op initia-
tief van Inger Schuitemaker, moeder 
van een dochter in groep 7, en niet 
voor niets zo bleek. In slechts één 
uurtje hebben de jongens en mei-
den zo’n 100 kilo zwerfvuil opge-

haald. Alle jongens en meiden kre-
gen fluorescerende jasjes, vuilnis-
zakken en ‘knijpers’ uitgereikt van 
De Meerlanden, die ook voor het 
transport van het bij elkaar vergaar-
de afval na afloop zorgdroeg. En de 
bemoedigende woorden kwamen 
van wethouder Tom Verlaan, die na 
afloop ook de jongens en meiden 
bedankte voor het schoon houden 
van ‘hun’ Aalsmeer. 
De actie sloot overigens goed aan 
bij het afvalproject waaraan Samen 
Een met de kinderen uit de groepen 
7 en 8 werkt. 

Ouderwetse poppenkast in 
Amstelveens Poppentheater
Amstelland - Van ouderwetse pop-
penkast met veel vrolijke figuren 
kan genoten worden op zaterdag 
26 september in het Amstelveens 
Poppentheater. Koos Wieman en 
zijn poppen spelen korte verhaal-
tjes in de geest van Jan Klaassen, 
maar dan zonder Jan Klaassen. In 
deze poppenkast brengen verschil-
lende figuren, waaronder Bout Big, 
Poes, Truus Decibel en Klier de Pa-
piergier een hoop leven in de brou-
werij. In alle verhaaltjes speelt Erik, 
een lief jongetje met blonde krullen 
dat er alles aan doet om de avontu-
ren tot een goed einde te brengen. 
Er zijn verschillende verhalen moge-
lijk waarin de eeuwige strijd tussen 
goed en kwaad zich afspeelt. Maar 
er zijn ook verhalen met een aantal 
eigenwijze beesten, zoals Joris de 
Draak of het kleine ijsbeertje. Deze 
interactieve voorstelling is voor ie-
dereen vanaf 4 jaar en begint zater-
dag om 15.30 uur.

Hilarisch poppenavontuur
In ‘De Hik van Rembrandt’ voert 
poppenspeler Max Verstappen het 
publiek mee naar het roerige Am-
sterdam van de Gouden Eeuw. De 
zelfingenomen magistraat Le Coq 
wil het spiksplinternieuwe stadhuis 

openen met een speciaal schilderij 
van Rembrandt van Rijn. Maar Rem-
brandt heeft zo erg de hik dat hij zijn 
penseel niet stil kan houden! Zal hij 
op tijd beter worden en zijn schilde-
rij afkrijgen? Beroemde historische 
karakters zijn vormgegeven als dier-
figuren en nemen het publiek mee 
in de betoverende wereld van ma-
gistraten en spookschepen. Te zien 
in het Amstelveens Poppentheater 
op zondag 27 september, voor ie-
dereen vanaf 6 jaar. Aanvang voor-
stelling: 14.30 uur. Reserveren kan 
via 020-6450439, info@amstelveen-
spoppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl.

Feestweek voor 20 jarig bestaan
Nieuwe entree Rozenholm
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
middag 21 september was het een 
drukte van belang aan het Molen-
pad. De nieuwe ingang van Rozen-
holm werd officieel geopend en te-
vens startte de feestweek ter ere 
van het twintig jarig bestaan van het 
verpleeghuis. Locatiemanager Ri-
ta Braam sprak de bewoners en an-
dere belangstellenden toe door mid-
del van een warme speech. Zij be-
dankte bewoners, mantelzorgers, 
medewerkers, collega’s en men-
sen die betrokken zijn geweest bij 
de bouw. Gelukkig waren de weer-
goden goed gezind; De feestelijkhe-
den konden zich allemaal buiten af-
spelen. De gastvrouwen die rond-
liepen met heerlijke versnaperin-
gen konden echter wel rondleidin-
gen geven in het huis voor een ieder 
die daar behoefte aan had. Ook kon-
den zij de weg wijzen naar de toilet-
ten. “Wellicht niet onbelangrijk voor 
de dames.” Aldus mevrouw Braam. 
Ze vervolgde: “Er is in die afgelopen 
twintig jaar een zeer goede samen-
werking ontstaan tussen Rozenholm 
en Zorgcentrum Aelsmeer, maar nu 
werd het tijd voor een nieuwe en-
tree van het veilige, warme en com-
fortabele huis. En ook een huis dat 
voorbereid zal zijn op de toekomst. 
Kortom Rozenholm heeft inmiddels 
een eigentijdse en herkenbaar ei-
gen stijl en uitstraling gekregen. De 
wijkzorg krijgt een prominente plek 
in het huis. Ook de dagbesteding 
heeft een plekje gekregen voor on-
dersteuning en structuur. We gaan 
onze eigen koers varen. Hèhè het is 
er eindelijk van gekomen. We heb-
ben onze eigen ingang!” Vervolgens 
wordt Jan Dreschler, bestuurder van 
het zorgcentrum, hartelijk bedankt 
voor de zeer prettige samenwer-
king. Rita biedt een prachtig bloem-
stuk aan en zegt daarbij: “Dank voor 
goede jaren samen, dank voor be-
grip als het even wat minder ging en 
dank voor een goede buur zijn.” Te-
vens worden sponsoren bedankt en 

Weer botsing Legmeerdijk
Aalsmeer - Op donderdag 17 sep-
tember rond vijf uur in de middag 
heeft opnieuw een botsing plaats-
gevonden op de kruising Legmeer-
dijk met de N201. Drie auto’s wa-
ren betrokken bij de aanrijding. Al-
ledrie liepen behoorlijke schade op 
en moesten worden weggesleept. 
Eén persoon is gewond geraakt en 
is met onbekend letsel naar het zie-
kenhuis vervoerd. De politie doet 
onderzoek naar de oorzaak van het 
ongeval. Dit mede omdat met regel-
maat op dit kruispunt aanrijdingen 
plaatsvinden. 
Foto: Marco Carels

Diverse activiteiten voor jong en oud

Burendag in Open Hof kerk
Aalsmeer - Zaterdag 26 septem-
ber organiseert de Open Hof kerk, 
de Nationale Burendag. Net als vo-
rig jaar heeft de Open Hof kerk ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd voor de gehele buurt en ie-
dereen is welkom! De Burendag 
begint om 14.00 uur aan de Ophe-
lialaan 247. Er zijn binnen- en bui-
tenactiviteiten voor jong en oud. Zo 
staat er buiten een springkussen 
voor de kinderen, ´Oostoogst´ (van 
de Voedselbank) is vertegenwoor-
digd met een kraampje om groen-
ten te verkopen en te proeven. Ver-
der wordt er op het kerkplein een 
workshop djembé gegeven door de 
Djembébikkels. In de plantenkraam 
kunnen bezoekers een plantje ko-
pen voor thuis en tevens kunnen 
zij zich, buiten op het kerkplein, te 
goed doen aan de poffertjes en een 
ijsje. Binnen worden ook verschil-
lende workshops gegeven. Zo is er 
een workshop bloemschikken. De 
door u gemaakte boeketjes kunt u 
geven aan mensen uit de wijk waar-

van u vindt dat zij een bloemetje 
verdienen. U kunt uw creatieve mo-
gelijkheden inzetten bij het maken 
van een armband of ketting. Er is 
een professionele fotograaf aanwe-
zig om u, en/of uw familie op de fo-
to te zetten. Daarnaast komt er een 
ook een sneltekenaar om een por-
tret van u op een andere manier vast 
te leggen. 
Verder zijn er stands met informa-
tie over boeken. zorg en zorgkrin-
gen, over activiteiten voor de jeugd, 
en voor de ouderen over films, thea-
terstukken, lezingen, gesprekskrin-
gen over diverse onderwerpen. Een 
programmaboekje voor het seizoen 
2015-2016 is beschikbaar. Voor de 
workshops djembé (14.30 of 15.30 
uur) of de scheikundeproefjes 
(14.30 of 15.30 uur) graag opgeven 
via het e-mail adres: nat.burendag.
ohof@gmail.com. Koffie, thee en fris 
staan klaar. Kom ook zaterdag 26 
september gezellig langs. De Buren-
dag duurt tot 17.00 uur. Iedereen van 
harte welkom.

Verzamelbeurs 
in Hornmeer

Aalsmeer - Zaterdag 26 september 
wordt van 13.00 tot 16.00 uur een al-
gemene verzamelaarsbeurs gehou-
den in buurthuis Hornmeer aan de 
Roerdomplaan 3. Er worden onder 
andere postzegels, munten, pennin-
gen en boeken te koop aangeboden. 
Ook wordt een ruiltafel neergezet 
met allerlei spulletjes. Belangstellen-
den zijn welkom. De toegang is gratis.

mensen die hun handjes de afge-
lopen maanden hebben laten wap-
peren. Van architect tot bouwer, tot 
projectleiders. Van bewoners, mede-
werkers, mantelzorgers en vrijwilli-
gers. Van lokale bekende onderne-
mers, tot niet Aalsmeerse betrokken 
ondernemers. Van fondsenwervers 
tot lobbyisten. Iedereen wordt wel-
gemeend bedankt. 
 
André van Duin
Rita krijgt namens een van de col-
lega’s van Rozenholm een ver-
rassing aangeboden en krijgt een 
dankwoordje evenals de medewer-
kers die aan het realiseren van de 
afsplitsing hebben bijgedragen. Ze 
gaat vervolgens over tot de offici-
ele openingshandeling: “We heb-
ben mevrouw van Nierop, de oud-
ste bewoonster van Rozenholm, we 
hebben Jeroen Nobel, de burge-
meester van Aalsmeer en ongelo-
felijk leuk; André van Duin is geko-
men om ons vandaag te helpen met 
de officiële opening van de nieuwe 
entree.” De burgemeester doet een 
kort woordje en ze knippen daarna 
gedrieënlijk het paarse lint door met 
een megagrote schaar. André van 
Duin, die opvallend betrokken was 
en de tijd nam om met iedereen een 
praatje te maken, hebben we na-
tuurlijk even apart genomen en ge-
vraagd waarom hij speciaal voor dé-
ze openingsceremonie JA heeft ge-
zegd: “Tja, ik ben nu natuurlijk een 
beetje Kudelstaarter, want heb daar 
een woonark. Ook doe ik regelma-
tig boodschappen bij de supermarkt 
hier aan de overkant. Dus ik kon het 
niet maken om nee te zeggen. Want 
dat doe ik niet vaak hoor, anders ben 
ik iedere dag bezig met lintjes door-
knippen. Deze gelegenheid vond ik 
echter toch een uitzondering. En, let 
wel, ik mag alleen assisteren hè. Ik 
help mevrouw van Nierop met die 
grote schaar.” Met het doorprikken 
van de reuzenballonnen was de of-
ficiële handeling met een knal af-
gesloten en kon de feestweek, voor 
vooral de bewoners, beginnen. 
Door Miranda Gommans 



MASSAAL OP PAD VOOR KUNSTROUTE AALSMEERMASSAAL OP PAD VOOR KUNSTROUTE AALSMEER
Compliment voor vrijwilligers KCA

Aalsmeer - Massaal op de fi ets of aan de wandel waren inwoners en bezoekers uit de regio afgelopen weekend. De Kunstroute Aalsmeer stond zaterdag 19 en zondag 20 september weer op het program-ma en voor dit feest met prachtige kunstwerken, livemuziek en work-shops lopen velen warm. Met na-me zondag was de gang naar de verschillende locaties groot te noemen. Liefst 26 bijzondere loca-ties waren ingericht door in totaal meer dan honderd toonaangeven-de kunstenaars, dichters en mu-sici. Schilderijen, tekeningen, fo-to’s, beelden, kleden, sculpturen, sieraden, boekjes en meer waren te zien en te koop. Wie eerst een beeld wilde hebben wat er zoal te zien zou zijn tijdens de Kunstrou-te, kon de Pop-Up Art Store be-zoeken op het Molenplein. Tevens was hier een plattegrond verkrijg-baar met alle locaties én het eerste kleurboek Aalsmeer werd hier te koop aangeboden. Afgelopen vrij-dagavond was hiervan de lance-ring. Het is een bijzonder boek ge-worden en de animo voor de aan-schaf hiervan was gelijk tijdens de presentatie en tijdens de Kunst-route prima. 
In locatie 1, de loods van jachtha-ven Otto op de Uiterweg 94, vond zaterdag onder grote belangstel-ling de offi ciële opening plaats. Hiervoor was Jan Verschoor, di-recteur van museum Jan van der Togt in Amstelveen, uitgenodigd. Hij roemde het mooie Aalsmeer en gaf aan gecharmeerd te zijn van het ‘kunstenaarsdorp’. Naast Otto waren nog zeven locaties op de Uiterweg te bezoeken, waaron-der het atelier van De Kunstploeg van Karin Borgman, Femke Kemp-kes en Jan Daalman waar alle ma-kers van de ‘selfi e’ projecten zich-zelf aan familie toonden. Natuurlijk stond ook de deur van de Histori-sche Tuin open. Een prachtige lo-catie om te mogen exposeren tus-sen de bloemen en planten. Druk 

was het ook bij de gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof. En schuin tegenover met het pontje over naar Nieuwe Meer was even-eens een trekker. In de ruimtes van de watersportvereniging waren sculpturen en sieraden te zijn en in clubhuis Westeind kleurige schil-derijen. Locaties iets verder ‘uit de buurt’ waren galerie Sous-Ter-re, de watertoren en het Westein-der Paviljoen (driehoek), atelier de Populier in de Roerdomplaan, kun-stenaarscentrum en atelier Afke Borgman aan de Aalsmeerderweg en de Kunstkwekerij aan de Horn-weg. Ondanks dat hiervoor verder gefi etst moest worden, mochten ook deze locaties veel bezoekers welkom heten. 
Voor de kinderen was er onder an-dere een workshop boetseren van bronzen beeldjes en ieder die dat wilde kon deelnemen aan een gra-tis inkleurworkshop. Muziek was er, net als andere jaren, ook. Even-eens gevarieerd met popliedjes door Sonority, zeemansliederen door Cor Trommel met (ook voor Cor onverwachte) gastmuzikan-ten, Blues 2 liet zich zien en ho-ren, evenals twee saxofoonkwar-tetten en een dwarsfl uitensemble. Op het Stokkeland, bij de keramiek atelier van Carla Huson trad zon-dag eind van de middag de Cool-cast Band en dit viertal had even-eens ‘versterking’ gekregen van twee Aalsmeerse muzikanten. Wel veel gehoord: Minder muziek dan andere jaren, maar hier gaat aan ‘gewerkt’ worden. De N201 wil vol-gend jaar in de (openings)loods van Otto meer reuring gaan bren-gen met optredens van leerlingen van de muziekschool die wekelijks in het jongerencentrum bijeen ko-men. 

Kunstroute Aalsmeer: Opnieuw een succes! De vrijwilligers van de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer verdienen een com-pliment. Top gedaan weer!
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Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust1 moet kleine 
nederlaag toestaan
Aalsmeer - Na de 10-0 neder-
laag tegen het ijzersterke Diemen 
2 moest Bloemenlust 1 het in de 
tweede wedstrijd thuis in de Bloem-
hof opnemen tegen AMVJ 3. Deze 
tegenstander was wel gelijkwaardig 
en de strijd dus ook veel spannen-
der. Johan Berk begon met een nip-
te nederlaag, waarna Bart Spaarga-
ren de tweede partij met 11-5 in de 
vijfde game naar zich toe trok. Ed 
Couwenberg won vervolgens over-
tuigend in drie games. Het dubbel-
spel was zoals meestal erg span-
nend en ondanks winstkansen kwa-
men Bart en Johan aan het eind te 
kort (11-8, 11-13, 12-10, 4-11, 7-11). 
Ook het volgende enkelspel van 
Bart ging in een spannende 5-set-
ter verloren, waarna Johan de stand 
weer gelijktrok met een zwaarbe-
vochten zege. Ed bracht Bloemen-
lust met zijn tweede overwinning 
zelfs op een 4-3 voorsprong. Ook 
de laatste drie wedstrijden waren 
gelijk opgaand, maar konden door 
Bart, Ed en Johan helaas niet in hun 
voordeel beslist worden, waardoor 

Bloemenlust genoegen moest ne-
men met een 4-6 nederlaag.
Bloemenlust 2 speelde uit tegen Het 
Nootwheer 9 en kwam net als in de 
vorige wedstrijd tot een puntende-
ling: 5-5. Danny Knol won heel knap 
al zijn partijen, waarvan twee zeer 
spannend in de beslissende vijfde 
game; chapeau! Ook het dubbelspel 
werd gewonnen door Danny samen 
met Peter Velleman. Het vijfde punt 
werd binnengeslagen door Peter in 
een spannende vijf-setter. Ook in 
zijn andere enkelspelen startte Peter 
sterk, maar hij wist zijn goede spel 
niet vast te houden. Horst Krassen 
verloor helaas al zijn partijen, om-
dat de tegenstanders hem niet de 
kans gaven zijn geliefde hoge bal-
len te slaan. Na een valse start (0-
2) boekte Bloemenlust 3 alsnog een 
mooie 6-4 overwinning op ASSV 5. 
Dirk Piet zorgde heel knap voor het 
eerste Bloemenlust-punt en daar-
mee voor de ommekeer. Vervolgens 
wonnen Philippe Monnier en Wim 
v.d. Aardweg allebei twee enkelspe-
len en samen het dubbelspel.

Wedstrijdzeilen
Ronde- en Platbodems op 
Westeinderplassen
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
het jaarlijkse evenement in de tra-
ditionele ronde en platbodems ver-
zeild. Aan de start kwamen de grote 
Tjalken, de Lemsteraken, de Schou-
wen en de groep in het zogenaam-
de ‘kleine hout’, waarin de Tjotter-
tjes, Boatsjes en de Friese schouw 
paradeerden. Zij kregen hun eigen 
wat kleinere baan vlakbij de wa-
tertoren, waardoor er wel zes ra-
ces konden worden gevaren. De 
grote broers kwamen zowel zater-
dag 19 als zondag 20 september tot 
twee starts. Zaterdag begon voor 
hen nog met weinig wind; de eer-
ste race uit het zuidwesten, de vol-
gende met al wat meer wind uit het 
westen. Wedstrijdleider Herman van 
der Meyden kon er over de leng-
te van de Grote Poel twee prachti-
ge banen mee uitleggen, die voor 
sommige deelnemers met het aan-
tal lussen en driehoeken nog wel 
enig telwerk gaven. Zondag stond 
de wind direct uit het westen en 
nam toe tot een volle windkracht 4. 
Dit leverde spectaculaire momenten 
op, vooral de in de grote Tjalken, die 
met hun lange waterlijn als een trein 
door het water denderden. B. Nef-
kens wist hier goed van te profite-
ren, met ettelijke eerste plaatsen op 
gezeilde tijd, maar had wel te ma-
ken met de tijdscorrectiefactor van 
de anderen. J. van Galen won met 

’t Vrouwtje van Galen’ de Lutgerdi-
na Smeltekop-wisselprijs, Nefkens 
werd met zijn ‘Jonge Popke’ tweede.
Bij de Lemsteraken mocht R. Panne-
koek (Zuiderzee) de Zilveren Blaker 
voor een jaar mee naar huis nemen, 
Fruytier (Schollevaer) werd tweede.
De prestigieuze O.G. ter Gast Me-
morial wisselprijs in de Schouwen 
werd gewonnen door Frans Hamers 
met zijn ‘Zeekot’. Hamers wist zijn 
schouw op beide dagen goed op 
snelheid te krijgen en liet daarmee 
J. Nefkens (Smuiger) en H. Nefkens 
(Thresoor) achter zich.
Bij de fraaie open scheepjes met 
veel houtsnijwerk won D. Slijper met 
zijn ‘Lutjepotje’ de Stamboekwim-
pel, voor A. de Vos met de Ideaal. 
In deze groep voeren onder meer 
twee originele Tjottertjes van de 
Friese Tjottervloot mee. Het evene-
ment, georganiseerd door Westein-
der Zeilwedstrijden, werd verzorgd 
vanaf de jachthaven van de Wa-
tersport Vereniging Nieuwe Meer. 
Daar kon Fokke Dijkstra tijdens de 
geanimeerde prijsuitreiking terug-
zien op een zeer geslaagd weekend, 
vol zeilplezier, mooie beelden, na-
tuurlijk een echte skippersmaaltijd 
en de wens van allen om er volgend 
jaar weer bij te zijn. Surf naar www.
westeinderzeilwedstrijden.nl voor 
meer infomatie en prachtige foto’s.
Theo van Mierlo.

BeNe-League handbal
FIQAS wint van KV Sasja
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer hebben goede zaken ge-
daan in de BeNe-League door afge-
lopen zaterdag in eigen huis van KV 
Sasja uit Antwerpen te winnen. Het 
was een gedegen overwinning: na 
een 17-13 voorsprong bij rust werd 
het uiteindelijk 35-31. De Aalsmeer-
ders begonnen meteen uitstekend: 
na een onderschepping en break 
out door Robin Boomhouwer en 
een vliegertje afgemaakt door Rem-
co van Dam op aangeven van die-
zelfde Boomhouwer was het met-
een 2-0. De Belgen kwamen nog 
even bij (2-2), daarna was de voor-
sprong weer voor FIQAS Aalsmeer. 
En die werd in het vervolg van de 
eerste helft langzaam maar zeker 
verder uitgebouwd. Wai Wong en 
Tim Bottinga konden makkelijk van 
afstand schieten of vonden Samir 
Benghanem aan de cirkel. KV Sasja 
stelde daar het geweld van de Oost-
blokker Luka Groff en de Portu-
gees Sergio Rola tegenover. Via 7-4, 
10-5 en 15-10 werd het uiteinde-
lijk 17-13 bij rust. Een redelijke mar-
ge, maar zeker nog niet genoeg om 
de tweede helft achterover te kun-
nen leunen. FIQAS Aalsmeer moest 
weer aan de bak. Eerst kreeg het 
twee tegendoelpunten te verwer-
ken (17-15), maar Boomhouwer, Van 
Dam en Benghanem zorgden weer 

voor een verschil van vijf: 20-15. Dat 
bleef een minuut of tien zo – tot 25-
20. Daarna namen de Aalsmeerders 
meer afstand: Jimmy Castien, Dus-
tin Ligthart en opnieuw Boomhou-
wer en Benghanem maakten er bin-
nen vijf minuten 29-21 van. In het 
laatste kwartier probeerde Sasja 
nog wel dichterbij te komen, maar 
de wedstrijd was gespeeld en FI-
QAS Aalsmeer kon makkelijk stand 
houden. Bijzonder was nog wel dat 
de broers Jeremy en Kevin Hooij-
man voor het eerst samen bij heren 
1 in het veld stonden in de Bloemhof. 
Kevin bekroonde dat met twee doel-
punten, Jeremy door een strafworp 
te stoppen. De wedstrijd eindigde 
uiteindelijk in een 35-31 zege voor 
FIQAS Aalsmeer dat daarmee goede 
zaken doet voor de stand: een grote 
groep teams heeft nu twee punten: 
alleen Lions is nog ongeslagen en 
Sasja nog puntloos. Komend week-
end worden er minder wedstrijden 
gespeeld in verband met de Super 
Cup. Op donderdag 1 oktober ko-
men de Aalsmeerders weer in actie: 
dan spelen ze uit bij Volendam. De 
wedstrijd begint om 20.00 uur. Deze 
wedstrijd zou komende zaterdag 26 
september gespeeld worden, maar 
deze dag strijden de Volendammers 
op de Super Cup.
Foto: Jaap Maars

Handbal Eerste Divisie
Dames zetten Velo opzij!
Aalsmeer - De dames van FIQAS 
Aalsmeer speelden zaterdag 19 
september hun eerste thuiswed-
strijd van het seizoen. De tegen-
stander was Veneco/VELO uit Wa-
teringen, een ploeg waar in de voor-
bereiding (nipt) van was gewonnen. 
Maar toen was trainer/coach Her-
man Schaap nog aan het experi-
menteren met de opstelling van zijn 
ploeg. Nu stond er een sterk team 
dat er van het begin geen misver-
stand over liet bestaan dat de mis-
sie voor dit seizoen is om veel hoger 
te eindigen dan vorig jaar. FIQAS 
Aalsmeer was gedreven en nam 
meteen een voorsprong: 3-1 na vijf 
minuten via doelpunten van Dionne 
Visser, Lisa Endhoven en de scherp 
schietende Kelsey Maarse. Vijf mi-
nuten later kwam VELO nog even op 
gelijke hoogte (6-6), daarna namen 
de Aalsmeerse dames de leiding 
weer en stonden die niet meer af. 
Vanuit een solide verdediging, met 
daarachter een sterk keepende 
Jesse v.d. Polder, groeide de voor-
sprong van 10-7, via 14-7 naar 16-
7 bij rust. De dames uit Wateringen 
kwamen er niet meer door en wis-
ten in het tweede deel van de eer-
ste helft dan ook geen enkel doel-
punt meer te maken. Het was veel-
zeggend. De basis voor de overwin-
ning was gelegd en dus moest FI-

QAS Aalsmeer die in de tweede 
helft zien vast te houden. Dat lukte 
prima. De marge groeide weliswaar 
niet meer, maar dat hoefde ook niet. 
Nu was Samentha de Soet lekker op 
schot én speelde regelmatig Dion-
ne mooi vrij aan de cirkel. Zo’n klei-
ne tien minuten voor tijd leidden de 
Aalsmeerse dames met 29-17. Ze 
namen iets gas terug en zo kon VE-
LO in de slotfase nog wel iets terug-
komen. De zege kwam echter niet 
meer in gevaar en uiteindelijk werd 
de wedstrijd afgesloten bij een 29-
22 stand. Een gedegen overwinning 
die FIQAS Aalsmeer meteen een 
aantal plaatsen laat stijgen op de 
ranglijst. Doelpunten: Dionne Vis-
ser 6, Kelsey Maarse en Samentha 
de Soet 5, Lisa Endhoven en Anouk 
Markwat 3, Riejanne Blaauw, Anne 
Visser en Iris van Aalst 2, Britt v.d. 
Polder 1. 

Zaterdag naar Bevo
Op zaterdag 26 september spelen de 
dames van FIQAS Aalsmeer een uit-
wedstrijd bij Targos/Bevo in Pannin-
gen, een ploeg die momenteel veer-
tiende staat in de Eerste Divisie en 
nog geen punten heeft behaald. 
De Aalsmeerse dames staan na de 
winst van afgelopen zaterdag op een 
tiende plaats. De wedstrijd, in sport-
hal de Heuf, begint om 20.00 uur. 

Start dartseizoen in Dijkhuis
Oude Meer - Vrijdag 18 september 
is in ’t Dijkhuis aan de Aalsmeerder-
dijk 77 het nieuwe dart-seizoen weer 
begonnen, er wordt om de 14 dagen 
gedart. Na een fantastische afslui-
tingsavond in juni met buffet en prij-
zenfestival en een heerlijke zomer is 
het nu weer tijd voor de dartpijlen . 
De zaal gaat open om 19.30 uur en 
vanaf 20.30 uur starten de wedstrij-
den op de negen aanwezige dartba-
nen. De inschrijving bedraagt 4 eu-
ro. Er is een dames en een heren-

poule en er wordt 501 gespeeld Tus-
sendoor is er natuurlijk tijd voor een 
drankje en nog een lekker hapje niet 
te vergeten. Daarna komen de dar-
ters in de verliezersronde of in de 
winnaarsronde terecht. Voor de win-
naars is er een mooie bos bloemen 
en de verliezers-wisselbeker is ook 
een mooie uitdaging. Ook de gegooi-
de 180-ers en de hoogste finish tel-
len mee op de standenlijst. Belang-
stellenden zijn welkom. De eerstvol-
gende dartavond is vrijdag 2 oktober.

gewoon omdat 
het kan!
zondag 27 september
proefrijden in 
alle fiat’s

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30

Zondag proefrijden
Fiat Feest bij Van Kouwen
Aalsmeer - Proefrijden in de nieu-
we Fiat 500? Natuurlijk staat die 
klaar, maar ook de rest van de 500 
serie van Fiat zoals de stoere 500X 
en de ruime 500L, of heeft u altijd al 
eens willen kennismaken met de ex-
tra pk’s in de Abarth? Of een mooie 
gelegenheid om de Fiat 500 Rivièra 
Maison te zien? Op zondag 27 sep-
tember kan het! Van 10.00 tot 17.00 
uur kan er met 15 modellen worden 
gereden. U kunt zich alvast aan-
melden voor een tijdstip naar keu-
ze, even wachten is echter ook niet 
vervelend met de verse pizza’s uit de 

houtgestookte oven van Old Scuola 
en de heerlijke Italiaanse wijnen van 
Wittebol Wijn uit Aalsmeer. De kin-
deren kunnen zich uitstekend ver-
maken op het springkussen.
Wilt u alvast een proefrit reserve-
ren? Stuur dan een mailtje naar fi-
atfeest@vankouwen.nl of bel 020-
5672030. De medewerkers van Van 
Kouwen staan u graag te woord. 
De Fiat belevingsvestiging van Van 
Kouwen vindt u op de Kuiperberg-
weg 17 in Amsterdam Zuidoost. 
Openingstijden: van 10.00 tot 17.00 
uur.

Schaken bij AAS
2e Ronde jeugdcompetitie
Aalsmeer - De tweede ronde van 
de jeugdcompetitie is gespeeld bij 
AAS en Luuk zette nu, niet zon-
der geluk, Simon mat. Vorige week 
was broer Willem al het slachtoffer 
van Luuk, die misschien al de eerste 
stappen heeft gezet naar het AAS 
jeugdkampioenschap.
Uitslagen 2e ronde:
Luuk - Simon 1- 0
Tim - Gijs 1- 0
Stijn - Flora 1- 0
Kevin - Jasper  0- 1
Christiaan - Willem   0- 1
Stand na 2 ronden: 1. Luuk 2 pun-
ten, 2. Tim 2 punten, 3. Stijn 1,5 punt, 
4. Simon 1, 5 punt. Willem 1 punt, 6. 
Jasper 1 punt, 7. Gijs 0,5 punt, 8. Flo-
ra 0,5 punt, 9. Kevin 0,5 punt en 10. 
Christiaan 0 punten.

Ja Kevin, deze stelling is wat uit de 
hand gelopen...

Handballers Fiqas C1 zijn 
Volendam de baas
Aalsmeer - Terwijl in hal 1 de voor-
bereidingen getroffen werden voor 
de eerste BeNeE-League thuiswed-
strijd van heren 1, troffen de jon-
gens C1 in hal 2 Kras/Volendam als 
tegenstander. Net als Aalsmeer, een 
‘jong’ C-team zonder dispensatie-
spelers. FIQAS Aalsmeer begon re-
latief rustig aan de wedstrijd en Vo-
lendam maakte dan ook de ope-
ningstreffer. De teams waren in de 
openingsfase aan elkaar gewaagd, 
na de 1-1 van Jeromy en 2-1 van 
Stan werd het weer gelijk. Na 8 mi-
nuten spelen bij een stand van 2-2 
begon FIQAS meer druk uit te oefe-
nen en Matt nam de 3-2 voor zijn re-
kening. Thijs stond koud in het veld 
en scoorde direct. Opeens ging het 
hard. Jeromy had een sterke fase en 
scoorde drie maal (waarvan 1 straf-
worp) en ook Armando, weer sterk 
spelend op de cirkel, maakte zijn 
eerste doelpunt. Met nog 10 minu-
ten te spelen in de eerste helft was 
de voorsprong opgelopen tot vijf 

punten. FIQAS was de tegenstan-
der steeds net te snel af en kreeg 
zo ruimte om mooie aanvallen op te 
zetten. En die kansen werden goed 
benut. Zo stond met rust een stand 
op het bord van 15-7.
FIQAS Aalsmeer was ook de tweede 
helft de betere ploeg, het team wist 
Armando goed op de cirkel aan te 
spelen, maar ook de snelle aanval-
len en balonderscheppingen wer-
den omgezet in doelpunten. Alle 
veldspelers hebben ook deze wed-
strijd gescoord. Cody stond lekker 
te keepen vandaag en wist in de 
laatste seconde van de wedstrijd 
nog een Volendamse strafworp te 
stoppen: eindstand 31-12. Volgen-
de week zondag staat de uitwed-
strijd tegen LHV op het programma. 
In Leusden begint de wedstrijd om 
13.00 uur. 
Doelpuntenmakers: Armando 8, Je-
romy 7, Stan 5, Thijs 4, Matt 3, Luca 
2, Wessel en Pim 1. Benutte straf-
worpen: 1 van de 4. 

Wegwijzer viert 45 jarig 
bestaan met flash mob
Aalsmeer - Deze maand viert De 
Wegwijzer feest. De school bestaat 
45 jaar. Vanwege de fusie met De 
Hoeksteen is dit het laatste jubileum 
dat kan worden gevierd. De school-
week is gevuld met feestelijke acti-
viteiten. 
Zo werd afgelopen maandag 21 
september gestart met een flash 
mob door alle leerlingen op het 

schoolplein. Alle kinderen hadden 
met leerkracht Jenny van Grieken 
een dans ingestudeerd op de wijs 
van het lied ‘I gotta feelin’. Ondanks 
een lichte miezer uit de lucht werd 
er fanatiek gedanst voor ouders en 
leerkrachten als publiek. De feest-
maandag werd daarna iets rustiger 
verder gevierd met een bezoek aan 
de schoolbioscoop.
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Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 26 september: 
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Benschop 1 14.30 u
F.C.A. 2 - CSW 2 12.00 u
UNO 3 - F.C.A. 4 14.00 u
Vlug en Vaardig 3 - F.C.A. 5 12.30 u
Meteoor 2 - F.C.A. 6 12.30 u
F.C.A.45+1 – VVZ’49 45+1 14.30 u
Vrouwen
RAP VR.1 - F.C.A. VR.1 14.30 u
Junioren
F.C.A. A1 – VVZ’49 A1 12.00 u
F.C.A. A2 – NFC A1 14.30 u
F.C.A. B1–Olympia Haarl. B2 12.00 u
Hillegom B3 - F.C.A. B2 13.30 u
Argon B3 - F.C.A. B3 12.30 u 
F.C.A. B4 – Amstelveen B3 12.00 u
PVCV C1 - F.C.A. C1 14.15 u
F.C.A. C2 – DEM C5 10.15 u
VVZ’49 C2 - F.C.A. C3  9.15 u
V en V C1 - F.C.A. C4 11.00 u
F.C.A. C5 – Nieuw Sloten C1 10.15 u 
Kockengen C2 - F.C.A. C6 11.30 u
Pupillen
Legm.vogels D1 - F.C.A. D1 11.00 u
ZSGO/WMS D3 - F.C.A. D2 9.30 u
F.C.A. D3 – Roda’23 D4  8.45 u
F.C.A. D4 – Argon D3  8.45 u
F.C.A. D5 – SCW D2 10.15 u
Kon.HFC D 11- F.C.A. D6 13.30 u
F.C.A. D7 – RKDES D3  8.45 u
SCW E1 - F.C.A. E1 8.45 u
F.C.A. E2 – KDO E1 10.15 u
RKAVIC E2 - F.C.A. E3 10.15 u
VVC E3 - F.C.A. E4 9.30 u
F.C.A. E5 – Hoofddorp E4 10.15 u
F.C.A. E6 – Pancratius E 14 8.45 u
Argon E6 - F.C.A. E7 8.45 u
VVC E 11 - F.C.A. E8 9.30 u
RKDES E8 - F.C.A. E9 11.00 u
UNO F1 -F.C.A. F1  8.30 u
F.C.A. F2 - Amstelveen F2  8.45 u
F.C.A. F3 – Pancratius F5  8.45 u
F.C.A. F4 – Ouderkerk F4 10.15 u
F.C.A. F5 – Sp.Martinus F11 10.15 u
VVZ’49 F7 - F.C.A. F6G 8.30 u
Hertha F3 - F.C.A. F7G 9.00 u
Legm.vogels F7 - F.C.A. F8 11.45 u
F.C.A. F9 – CSW F4M 8.45 u
F.C.A. F 10 – SDZ F 11  8.45 u
F.C.A. F 11 – Abcoude F 10 8.45 u
F.C.A. F12M–Alliance F 11M 10.15 u
Meisjes
ADO’20 MB2 - F.C.A. MB1 14.45 u
Badh’dorp MB1-F.C.A. MB2 12.00 u
SDO MD.1 - F.C.A. MD.1 15.10 u
F.C.A. MD2–Abcoude MD1 8.45 u
Pancratius ME1-F.C.A.ME1 10.15 u 
F.C.A. ME.2 – SVIJ ME.1 10.15 u

R.K.D.E.S.
RKDES D1 – AFC D3 11.00 u
Argon D4 - RKDES D2  8.45 u
F.C.A. D7 - RKDES D3  8.45 u
RKDES E1 – Hercules E2  9.30 u
NFC E1 - RKDES E2 10.30 u 
RKDES E3 – Kon.HFC E7 11.00 u
V en V E1 - RKDES E4 9.30 u
RKDES E5 – KDO E4 11.00 u
RKDES E6 – BSM E5 9.30 u
Overbos E11 - RKDES E7  9.45 u

RKDES E8 – F.C.A. E9 11.00 u
Hoofddorp F1 - RKDES F1 10.00 u
AFC F4 - RKDES F2 11.45 u
RKDES F3 – VVC F4  9.30 u
RKDES F4 – NFC F5  9.30 u
RKDES F5 – NFC F6 11.00 u
RKDES F6 – Zwanenb. F6 11.00 u
Roda’23 F12 - RKDES F7 10.45 u
DCG F9 - RKDES F8 12.30 u
RKDES F9 – Ouderkerk F10 9.30 u
RKDES 012-1 – Krommenie  9.30 u
Vrouwen
Martinus VR1-RKDES VR1 12.30 u
Meisjes
RKDES MB1 – HFC MB2 13.00 u
RKDES MC1 – SVIJ MC1 11.00 u
Legm.vogels - RKDES MC2 13.00 u
Legm.vogels - RKDES MD1 13.00 u
Diemen MD2-RKDES MD2 16.30 u
Roda’23 ME1-RKDES ME1 10.45 u
S.C.W.
SCW 1 – Watergr.meer 1 14.30 u
SCW 2 – CSW 3 12.00 u
Zwanenburg 2 - SCW 3 14.30 u
Amstelveen 6 - SCW 4 14.00 u
SCW 5 – DIO 2 11.00 u
SCW 35+ –Amstelveen 35+ 14.30 u
SCW 45 + –Breukelen 45+ 14.30 u
Junioren
VVC A2 - SCW A1 15.00 u
VVC B3 - SCW B1 11.00 u
CSW C3 - SCW C1 10.15 u
Zwanenburg C4 - SCW C2 11.00 u
Pupillen
SCW D1–Olympia Haarl. D1 8.45 u
F.C.A. D5 - SCW D2 10.15 u
SCW E1 – F.C.A. E1 8.45 u
DIOS E6 - SCW E2 9.30 u
SCW F1 – NFC F3  8.45 u
SCW F2 – Hoofddorp F8  8.45 u
Vrouwen
DEM VR.1 - SCW VR.1 15.45 u
Meisjes
SCW MB1– Jong Holland1 10.15 u
Kennemerl.MC2 - SCW MC1  9.00 u
Volendam 4- SCW ME1 9.00 u  
  
Zondag 27 september:
F.C. AALSMEER
Ankaraspor 1 - F.C.A. 1 14.30 u
UNO 2 - F.C.A. 2 12.30 u
F.C.A. 3–Zuidoost United 2 14.00 u
Velsen 8 - F.C.A. 4 13.00 u
F.C.A. 5 – Legm.vogels 4 11.30 u
F.C.A. 6 – Vogelenzang 3 14.00 u
F.C.A. 7 – Hillegom 9 11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Buitenveldert 1 14.00 u
KDO 2 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – DSOV 2 12.00 u
HBC 4 - RKDES 5 11.00 u
Junioren
RKDES A1 – Buitenveldert  14.00 u
RKDES A2 – DSS A5 12.00 u
DSOV B1 - RKDES B1 10.00 u
RKDES B2–Legm.vogels B3 10.00 u
Ouderkerk C2 - RKDES C1 10.00 u
SDZ C4 - RKDES C2  9.45 u
RKDES C3 – SDZ C6 16.00 u
RKDES C4–BuitenveldertC7 12.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

Handboogschieten
Eerste en derde plaats 
Target op Terschelling
Kudelstaart - In het weekend van 
12 en 13 september zijn 9 leden van 
Handboogvereniging Target afge-
reisd naar Terschelling voor een 3d 
wedstrijd.
Een wedstrijd over circa 30 doe-
len verspreid over de heide en in de 
bossen van het Waddeneiland. Van 
HBV Target wist Reinoud Vlieland 
een derde plaats te veroveren en bij 
de damesschutters van Target wa-
ren er zelfs twee: Danuta van Ophey 
op de eerste en Ynske de Haan op 
de tweede plaats.
Bij een 3D (driedimensionaal) wed-
strijd staan her en der rubber die-
ren opgesteld in het bos en op de 
heide op diverse onbekende afstan-
den. Er wordt geschoten met een 
traditionele boog en houten pijlen. 
Het gaat terug naar de oorsprong 
waar het boogschieten voor is be-
doeld, het jagen. Het gaat hier niet 
om een levende prooi, maar één van 

Voetbalwedstrijd 19 september
FC Aalsmeer (zat.) verliest 
met 1-1 van De Vecht
Aalsmeer - Voor degenen die de 
wedstrijd niet gezien hebben zal 
dit vreemd klinken. Maar als je over 
twee helften genomen twintig reë-
le kansen hebt gehad om te doel-
punten en je tegenstander twee 
dan weet je als kijker genoeg. Mis-
schien viel het eerste doelpunt wel 
te vroeg, al in de vierde minuut door 
Michel van Friderici. De vele kansen 
die volgden in de eerste helft, van 
Peter Neuvel, Calvin Koster, Salih 
Yildiz en Michel van Friderici wer-
den om zeep geholpen. Het veld-
spel was goed in de eerste helft en 
achterin werd er niets weggegeven. 
Mark Ruessink had een hele kluif 
aan Jim van der Scheer, maar kwam 
meestal als overwinnaar uit de strijd. 
Tot aan de 16 meter ging het goed 
bij FC Aalsmeer. Eenmaal voorin 
gingen de mooiste kansen verloren. 
De Vecht zal het moeilijk krijgen in 
deze competitie. Het gejuich na het 
laatste fluitsignaal van scheidsrech-
ter de Waard zei voldoende, blij met 
een punt. De hangende koppies bij 
FC Aalsmeer zeiden ook voldoende, 
twee punten ‘verlies’. 
Het begon zo goed in het begin. 
Met dezelfde opstelling als verle-
den week tegen Renswoude liep het 
als een trein. Links en rechts werd 
de achterhoede van De Vecht voor-

bij gelopen en toen in de vierde mi-
nuut Peter Neuvel Michel van Fri-
derici met een dieptepass bediende 
liet de spits keeper Sander Klaren-
beek kansloos, 0-1. De kansen ble-
ven komen. Achtereenvolgens Pe-
ter Neuvel tweemaal, Calvin Kos-
ter tweemaal en Michel van Friderici 
hadden de stand in de eerste helft al 
naar de 0-4 moeten tillen. Het talrij-
ke Aalsmeerse publiek moest het bij 
die 0-1 houden. De enige (niet ech-
te) kans kreeg De Vecht in de 44e 
minuut. Vanaf twintig meter schoot 
Dave Langenberg via binnenkant 
paal de 1-1 binnen. Als je je eigen 
kansen niet verzilvert loop je hier 
tegenop. Wissel 45e minuut: Tom 
Doeswijk voor Roger Grootfaam. 
Kort over de tweede helft. Een aan-
vallend FC Aalsmeer creëerde net 
als in de eerste helft vele kansen. 
In de 16 meter schoot men kracht 
tekort om het af te maken. Wissel 
67e minuut: Michal Kocon voor Pe-
ter Neuvel. 
Het mocht allemaal niet baten. Kee-
per Sander Klarenbeek van de De 
Vecht verdient een pluim voor zijn 
goed keeperswerk. FC Aalsmeer 
(zat.) speelt komende 26 september 
aan de Dreef tegen Benschop. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Voetbal zondag
Onnodige nederlang DES
Kudelstaart - RKDES heeft in Am-
stelveen tegen NFC zijn derde com-
petitie wedstrijd niet in winst kunnen 
omzetten, vlak voor tijd wist NFC nog 
de winnende goal te maken. RKDES 
moest Jordy van Duijn missen en dat 
is toch wel een grote aderlating. Roy 
Endhoven schoof een linie naar ach-
teren, zodat er op het middenveld 
ruimte kwam voor Lars Winters. Het 
eerste half uur liet de plaatselijke FC 
zich ver naar achteren drukken en 
probeerde vooral met de lange bal 
de voorwaartsen te bereiken. Juist 
die lange bal leek RKDES de laat-
ste wedstrijden afgezworen te heb-
ben, in ieder geval zag het er alle-
maal een beetje paniekerig uit. Slor-
dig en veel balverlies. Na een goed 
half uur begon het bij de Afas/Nieu-
wendijk brigade wat beter te lopen. 
Er werd meer de combinatie gezocht 
en dat leverde in het laatste kwartier 
van de eerste helft ook diverse kan-
sen op. Een vrije trap van Lennart 
Kok die de bovenkant van de ballen-
vanger raakt. Alleen voor de keeper 
probeerde hij nog om over de keeper 
heen te schieten, maar dit misluk-
te helaas ook. Toch was het juist hij 
die de Kudelstaarters pal voor rust 
op voorsprong zette. Het was Ray-
mond Baars die de bal op de paal 
liet ketsen en in de rebound was het 
wel raak: 0-1. Mooie ruststand zou 
je zeggen, maar een blunder in de 

verdediging luidde de 1-1 in. In de 
rust heeft trainer Jesse Donker blijk-
baar iets gezegd over die lange bal-
len, want plotseling probeerde RK-
DES weer wel met combinatie voet-
bal gevaarlijk te worden. En dat lukte 
ook prima, maar dan die kansen nog 
benutten en dat bleek een te gro-
te opgave. Lars Winters kreeg een 
ideale schietkans, maar zijn schot 
ging over. Ook Raymond Baars, Len-
nart Kok en de voor Rutger Spaar-
garen ingevallen Jeroen Bakker kre-
gen volop kansen om de Kudelstaar-
ters op voorsprong te schieten. Ter-
wijl daar tegenover een schot van 
een NFC er op de paal spatte. Uitge-
rekend de allerkleinste man van het 
veld kopte NFC in de 87ste minuut 
naar winst. Een vrije trap middenlijn/
zijlijn werd hoog bij de tweede paal 
gelegd waar de allerkleinste man 
vrij kon inkoppen, een zware dom-
per voor de Afas/Nieuwendijk briga-
de. Ver in blessuretijd kreeg Jeroen 
Bakker nog een rode kaart. Hij gooi-
de zijn frustraties eruit en kwam veel 
te hard inzetten. Al met al een slecht 
eerste half uur, daarna heeft RKDES 
zich redelijk hersteld. Dit jonge team 
moet duidelijk nog naar elkaar toe 
groeien, maar heeft absoluut poten-
tie. Zondag speelt RKDES thuis te-
gen Buitenveldert.

Eppo

Winnaar Ron (links) uit Noordwijk en Huib Gootjes, hoogste uitgooi.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Huib in finale en 132 finish
Kudelstaart - Twee weken geleden 
was dan eindelijk de eerste speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis. Tot vreugde van de 
organisatie waren er enkele ‘nieu-
we’ darters. U weet het ondertus-
sen wel, de Poel’s Eye is geen be-
sloten club, maar heeft zijn deu-
ren wagenwijd openstaan voor al-
le darters uit Aalsmeer en verre om-
geving. Ook, of misschien wel juist, 
voor de ‘recreatieve’ darter is het 
Dorpshuis de juiste dart locatie. Er 
zijn namelijk vier niveaus, zodat dar-
ters die de avond met enkele ver-
liespartijen zijn begonnen toch nog 
in de prijzen kunnen vallen. Zo be-
reikten Oscar Gootjes, Daniël Stok-
man en Frank Droogh de kwartfina-
le van het derde niveau. Gilbert van 
Eijk en Tibor Hogervorst bereikten 
zelfs de halve finale. De spannende 
finale ging echter tussen Robertino 
Zonneveld en Ronald Baars. Rober-
tino wist deze strijd nipt in zijn voor-
deel te beslissen. 
Op het vierde niveau wisten Ans En-
gel en Pascal Tensen de avond toch 
nog glans te geven door de halve fi-
nale te bereiken, dit geheel conform 
de bedoeling van de vier niveaus. 
De jeugdige Giovanni bereikte knap, 
voor het eerst ooit, de finale. Dit was 

ook al tot vreugde van de Poel’s 
Eye, want wie de jeugd heeft, heeft 
de toekomst. De winst ging echter 
uiteindelijk naar ‘veteraan’ Robert 
Cools, die daarmee voor de derde 
keer ooit een finale bij de Poel’s Eye 
won. Zoals vorige week beschreven 
ging William Hunitetu het seizoen 
uitstekend van start met de winst op 
het hoogste niveau. Ook Tjitte Mie-
dema mocht met zijn tweede plaats 
tevreden zijn, net als Huib Gootjes 
op het tweede niveau. De winst op 
het tweede niveau ging echter naar 
Ron uit Noordwijk. Huib had ech-
ter wel de ‘hoofdprijs’ met de hoog-
ste uitgooi. Met een mooie worp 
van 132 verzekerde hij zich van een 
mooie grote fles bier. Ron kon zijn 
avond ook nog meer glans geven, 
want hij werd uitgeloot voor het spel 
de Triple Pot, maar hier was hij he-
laas minder succesvol. De volgen-
de speelavond is morgen, vrijdag 25 
september, met hopelijk weer veel 
nieuwe dart liefhebbers. Vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Succesvolle open avond 
bij Duikteam Thamen
Aalsmeer - Donderdag 17 septem-
ber heeft Duikteam Thamen een 
open avond gehouden waar belang-
stellenden de gelegenheid werd ge-
geven om nader kennis te maken 
met de duiksport. Rond 21.00 uur 
startte de avond met een korte uitleg 
over Duikteam Thamen en het door-
nemen van de wensen van de ge-
gadigden voor een introductieduik. 
Tien belangstellenden hadden zich 
gemeld, zowel beginners als duikers 
die al een brevet op zak hebben. Zes 
instructeurs van Duikteam Thamen 
hebben de introductieduiken be-
geleid. Om te kunnen duiken is het 
niet absoluut noodzakelijk dat je 
de zwemkunst goed beheerst, dui-
kers zijn - hoe vreemd het ook klinkt 
- geen zwemmers. Met een beetje 
hulp van de instructeurs was ieder-
een na enige tijd in staat om correct 

uitgetrimd rond te zwemmen. Het 
uittrimmen is soms een beetje lastig, 
want er moet een balans gevonden 
worden tussen aan de oppervlakte 
hangen of ‘als een schildpad’ op de 
bodem liggen. Het was een geslaag-
de open avond Duikteam Thamen 
bestaat sinds 1975 en is een vereni-
ging die actief bezig is met de fas-
cinerende duik sport. Het is een ac-
tieve vereniging die naast het we-
kelijks duiken op dinsdagavond en 
zondagochtend, ook nog diverse an-
dere activiteiten organiseert. Van-
af je 14e jaar kan je bij Thamen le-
ren duiken. Ook voor een opfriscur-
sus kan je bij duikteam Thamen te-
recht. Iedere donderdagavond trai-
nen de leden in zwembad De Water-
lelie aan de Dreef van 21.30 tot 22.30 
uur. Kijk voor meer informatie of fo-
to’s op www.thamen-diving.nl

Basketbalcompetitie
U22 BV Aalsmeer verliest 
nipt van BV Amsterdam
Aalsmeer - Vol verwachting was 
uitgekeken naar de eerste wedstrijd 
van het talententeam van Basket-
bal Vereniging Aalsmeer. Immers, 
het team is ingedeeld in de eerste 
klasse van het Rayon Noord Hol-
land, een trede onder de landelijke 
competitie. BV Amsterdam speelt al 
een paar jaar op dit niveau en heeft 
maar liefst 3 spelers in het team die 
vorig jaar nog in de eredivisie voor 
deze leeftijdsklasse speelden. Van-
af de eerste minuut was er sprake 
van een volkomen gelijk opgaan-
de strijd en na 10 minuten stond er 
dan ook een tussenstand van 14-
14 op het scorebord. Het scoren-
de werk kwam veel al van Valentijn 
Stokman (uiteindelijk met 17 pun-
ten topscorer) terwijl Ryan Kenter 
en Thijs Wijfjes sterk speelden on-
der de borden. 
Duidelijk was wel, dat de Aalsmeer-
ders veel moeite hadden met de 
zeer sterke Amsterdamse center. 
De tweede periode was voor de be-
zoekers, die op de beslissende mo-
menten wel wisten te scoren, waar 
Aalsmeer wat meer pech had met 
schoten die net even verkeerd vie-
len. De ruststand was dan ook 
26-32. In de derde periode kwam 
Aalsmeer weer terug in de wedstrijd 
en kwam het bij 43-41 zelfs op voor-
sprong. In deze periode waren het 

met name Vince Booy en Bram Bus-
kermolen die het team op sleeptouw 
namen. De laatste periode ving aan 
bij een stand van 45-48, toch weer 
in Amsterdams voordeel. Aalsmeer 
kwam nog eenmaal langszij bij 51-
51, maar het hoge tempo brak de 
Aalsmeerders uiteindelijk op en er 
werden veel opgelegde kansen ge-
mist in de slotfase. De ervaring van 
de Amsterdammers gaf de door-
slag, maar met de uitslag van 53-63 
konden coaches Edwin Zijlstra en 
Meindert Buskermolen zeer zeker 
tevreden zijn. In deze eerste wed-
strijd hebben de Aalsmeerders een 
goed figuur geslagen en het ver-
toonde spel biedt voldoende per-
spectief voor dit nog erg jonge team 
om de komende wedstrijden meer 
ervaring op te doen.

Sjoelcompetitie Aalsmeer
Persoonlijk record Gazi
Aalsmeer - De tweede competi-
tieavond op donderdag 17 septem-
ber leverde een persoonlijke re-
cord op voor Gazi Orscek. Als nieuw 
lid van Sjoelclub Aalsmeer ging hij 
van 1035 naar 1047. Deze keer wer-
den er beduidend meer punten ge-
scoord dan de eerste competitie-
avond. De Hoofdklasse is gewon-
nen door Kees Kuypers, op 2 Mar-
ry Verhoeven en op 3 Albert Geleijn. 
In de A-Klasse was Elisa Houwe-
ling de beste, gevolgd door Pim van 
der Meer en Cock van der Vlugt. In 
de B-Klasse eindigde Henk Brozi-
us op 1, Margriet de Vries op 2 en 
Wijnand Springin’tVeld op drie. IIn 
de C-Klasse 1) bleek Klaas de Vries 
de beste, gevolgd door Pleun van 
Verseveld en Mirjam van den Berg.
Afgelopen zaterdag 19 septem-
ber is er in Heemskerk een koppel-
toernooi gespeeld. In de A-Klasse 
werden Albert Geleijn en Tiny Am-
sing derde. Patrick Haring en Kees 
Kuypers legden beslag op de vijf-
de plaats. In de B-Klasse sjoelden 
Wijnand Springin’tVeld en Marcel 
Oostrum (Zaanstad) zich naar een 

vijfde plek, terwijl Marja Springin’t-
Veld met clubgenote Joke Schagen 
zevende werden.

Clubavond
De volgende clubavond is op don-
derdag 1 oktober vanaf 20.00 uur 
in Dorpshuis Kudelstaart. Iedereen 
is vrij om een keer mee te doen en 
te zien hoe leuk sjoelen is. Voor in-
formatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met 
Mirjam van den Berg, tel. 347439.

rubber. De kunst is om de afstand 
van de schutter tot het doel goed in 
te schatten en het doel zo dicht mo-
gelijk bij de hartstreek (de kill zo-
ne) te raken met een pijl. Dit levert 
de meeste punten op. Als het doel 
na het eerste schot wordt gemist, 
mag er een tweede pijl en eventueel 
nog een derde geschoten worden. 
Dit levert echter wel steeds minder 
punten op. Op Terschelling waren er 
3 parcoursen uitgezet, zodat er op 
een spannende manier kon worden 
geschoten. Meer weten over hand-
boogschieten? Kijk dan op www.
hbvtarget.nl.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Strijd en vriendschap op 
15 september.
A lijn 
1. Jan en Mien Korenwinder  58,58
2. Alie Verseveld en Tiny v. Zijverden 56,84
3. Jan en Til Eveleens 56,35
4 Wil Groot en Ans Nieuwendijk  55,45
5. Trudy Stokkel en Elly Zandvliet 53,58

B lijn: 
1. Theo Blom en Ko van Es 64,38
2. Maarten en Mary Jongkind 59,38
3. Ina Eijsbouts en Janny Tates 57,81
4. Roelie Everts en Willemien Kool  56,77
4. Gerrit v Leeuwen en Jan v Zwieten 56,77
4. Kees en Corry Burgers 56,77

C lijn: 
1. Bep Brockhoff en Ank Roodenburg 70,83
2. Jos Brockhoff en Sjaak Stubbe 60,42
2. Jaap en Jan Geleyn 60,42
4. Coby Blom en Piet van Hoek 55,83
5. Ton Leuven en Jasper Blom 52,08
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Gerrit wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 17 september is het kaarten ge-
wonnen door Gerrit van der Geest 
met 5488 punten, op twee Henk van 
Wichen met 5459 en op drie Mar-
ry Akse met 5448 punten. Bij het 
jokeren is de hoogste eer behaald 
door Gerard de Wit met 223 punten, 
gvolgd door Bets Teunen met 259 
punten en Trudy Knol met 274 pun-
ten.  Belangstelling voor deze gezel-
lige kaartmiddag? Kom gerust eens 
kijken en meespelen. Voor inlich-
tingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 
0297-340776.

Koppelkaarten BV 
Oostend

Aalsmeer - De eerste koppelspeel-
avond is weer gehouden bij buurt-
vereniging Oostend. Er is gezel-
lig gekaart met 16 koppels die pro-
beerden de hoogste eer te halen. 
Dit is het koppel Vera en Paul Könst 
met 5480 punten gelukt. Eerste, op 
de voet gevolgd door Ubel en Wijn-
tje met 5314 punten en op de der-
de plaats Piet en Ans met 4979 pun-
ten. De poedelprijs was voor Tiny en 
Hennie met 3891 punten en de eer-
ste marsenprijs was voor het koppel 
D.Tromp en W.Spring in ‘t Veld met 3 
marsen. De volgende koppelspeel-
avond is op maandag 28 september 
vanaf 20.00 uur in gebouw ‘t Mid-
delpunt aan de Wilhelminastraat. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Sjoelen op donderdag-
vond is bij Oostend weer gespeeld. 
Vier personen gingen met een prijs-
je naar huis. Ze zijn willekeurig ge-
kozen. Deze keer Emmy Schuit met 
117,2, Wim van de Merbel met 112,4, 
Rita van Zelderen met 104,1 en Piet 
Harting met 77,8 gemiddeld. De vol-
gende sjoelavond is donderdag 1 
oktober om 20.00 uur in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De zaal 
gaat vanaf 19.30 uur open voor in-
schrijving en koffie of thee.

Speelavond bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 25 september 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in de Roer-
domplaan 3. Iedereen is van har-
te welkom. Aanvang is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. De eer-
ste speelavond is gewonnen door 
Frits Zeldenthuis met 5408 pun-
ten, op twee Henny Moleman met 
5314 punten en op drie Miep Wolf 
met 5181 punten. De poedelprijs 
was voor Paolo met 3999 punten. 
Bij het jokeren behaalde Trudy met 
442 punten de hoogste eer, de poe-
delprijs is uitgereikt aan Gonny met 
612 punten

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
30 september vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 16 september 
is gewonnen door Catrien Tas met 
5835 punten, op twee Gre Noorder-
meer met 5467 punten, op drie Piet 
Buskermolen met 5430 punten en 
op vier is Martien van Stijn geëin-
digd met 5330 punten.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - De tweede kaartavond 
van dit seizoen houdt kaartclub Ons 
Genoegen op dinsdag 29 septem-
ber vanaf 19.30 uur. De zaal gaat 
open om 19.00 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. Er wordt gekaart in 
het gebouw van Ons Tweede Thuis 
in de Hortensialaan. Iedereen gaat 
met een prijsje naar huis. Deze eer-
ste speelavond was om op te war-
men voor de volgende avonden, 
waarvan de punten worden opge-
teld voor de competitie van het he-
le seizoen, voor zowel het klaverjas-
sen als het rummicuppen. De eer-
ste prijs voor het klaverjassen was 
voor Nel Ton met 5539 punten, op 
twee Maaike Spaargaren met 5183 
en op drie is Trien Wegman geëin-
digd met 5008 punten. De poedel-
prijs s uitgereikt aan mevrouw Huls-
hegge met 3705 punten. Bij het 
rummicuppen was Alie Hoving de 
eerste winnaar en de poedelprijs 
mocht Jo van Soest met 129 pun-
ten mee naar huis nemen. Er is nog 
plaats voor enthousiaste mede spe-
lers. Neem gerust uw buren, vrien-
den of bekenden mee. Iedereen is 
van harte welkom. 

Nils Eekhoff naar WK 
wielrennen junioren
Rijsenhout - Voor Nils Eekhoff 
wordt zaterdag 26 september een 
bijzondere dag. Sinds begin dit jaar 
behoort de 17-jarige Rijsenhou-
ter tot de nationale selectie van de 
KNWU. Nadat hij dit jaar al verschil-
lende keren is uitgekomen voor de 
selectie, mag hij nu als eerstejaars 
junior op deze zaterdag deelnemen 
aan het WK wielrennen voor junio-
ren in Richmond. Zoals Nils op Fa-
cebook schreef was hij ‘really hap-
py’ toen hij tijdens een trainings-
kamp in de Belgische Ardennen van 
de bondscoach te horen kreeg dat 
hij samen met nog vijf andere junio-
ren mag afreizen naar de Verenigde 
Staten. Na al eerder deze zomer het 
EK voor junioren in Estland gereden 
te hebben, is het deelnemen aan dit 

WK een mooie afsluiting van een 
zwaar wielerseizoen. Nils kijkt terug 
op mooie koersen, met als hoogte-
punten het winnen van twee Neder-
landse klassiekers, namelijk de Zui-
derzeeronde en de Omloop van de 
Maasvallei. Maar ook het winnen 
van de bolletjestrui in de Ronde des 
Vallées in Frankrijk waarbij hij op 
Europees niveau moest strijden, was 
prachtig om mee te maken.
Voor het WK kijkt Nils het meeste 
uit om als ploeg een goede presta-
tie neer te zetten. “We hebben een 
goede ploeg, en het is gaaf om bin-
nen het team een steentje bij te dra-
gen aan een goede prestatie. Het is 
mooi als je met elkaar werkt aan een 
goede sfeer en het mooiste zou na-
tuurlijk zijn als je er met elkaar voor 
zorgt dat er iemand van de ploeg 
wint. We hopen op een mooie koers, 
het zal een bijzondere ervaring wor-
den”, aldus Nils. Nils heeft de afge-
lopen jaren heel hard getraind om 
zo ver te komen en na nog een kort 
trainingskamp vorige week op Pa-
pendal is hij op maandag 21 sep-
tember vertrokken naar Richmond. 
Daar zal het parcours van 129,6 ki-
lometer met een omloop van 16,2 
kilometer verkend worden. Het par-
cours bevat verschillende kassei-
stroken en mooie klimmetjes varië-
rend van 100 tot 300 meter, en ver-
raderlijke stukjes vals plat. 
De wedstrijd begint zaterdag 26 
september om 15.00 uur Neder-
landse tijd. De wedstrijd is te vol-
gen via een livestreamverbinding of 
de Richmond 2015-app, maar onge-
twijfeld zal Nils na afloop ook op Fa-
cebook en zijn Instagramprofiel @
nilseekhoff schrijven over deze WK-
ervaring. Veel succes in de VS!

Zaterdag schaatsen voor 1 euro
Trainingsgroep VZOD start 
schaatsseizoen met clinics
Kudelstaart - Het nieuwe schaats-
seizoen staat alweer voor de deur. 
Op zaterdag 26 september opent 
de ijsbaan in Haarlem haar poorten 
met een speciale middag voor ken-
nismaking met de schaatssport te-
gen de geringe entreeprijs van 1 eu-
ro per persoon. Alle verenigingen 
uit de regio Haarlem zullen aanwe-
zig zijn en vele activiteiten organise-
ren. Ook kunt u heel veel informa-
tie van de verschillende schaatsmo-
gelijkheden in het nieuwe seizoen 
verkrijgen. De schaatstrainings-
groep VZOD zal ook in de middag 
volop aanwezig zijn. De groep gaat 
diverse clinics voor zowel jong als 
oud organiseren waarin u kunt er-
varen hoe leuk deze oer-hollandse 
sport is. De clinics zijn tussen 14.00 
en 16.00 uur. Alle trainers zullen 
aanwezig zijn. Als u mee wilt doen, 
dan kan dat natuurlijk. Meldt u zich 
aan op de website www.stgvzod.nl. 
Nieuw dit jaar is dat de jeugd van 
VZOD en uiteraard ook alle trainers 
met een speciale schaatshelm zijn 
uitgerust. Hiermee wil de club de 
veiligheid sterk vergroten en de ri-
sico’s bij een valpartij zo klein mo-
gelijk maken. En het ziet er specta-
culair uit. Mocht u interesse heb-
ben voor het schaatsen, dan zijn er 
nog volop mogelijkheden om het 
komende seizoen aan te sluiten bij 
één van de vele trainingen die de 
stg VZOD verzorgt op de baan in 
Haarlem. Op het clubuur op de za-
terdagmiddag van half vijf tot kwart 
voor zes is VZOD met 125 mensen 
op de baan. De jongste jeugd van 6 
tot 9 jaar krijgt een speciale training 

op de binnenbaan om het schaat-
sen aan te leren. Je zou het haast 
vergeten maar natuurijs is toch het 
ultieme schaatsen en mocht het er 
weer een keer van komen dan is het 
toch van belang dat kinderen kun-
nen schaatsen, dat hoort gewoon bij 
de opvoeding eigenlijk. 

Op zaterdag 3 oktober beginnen 
dan de trainingen. VZOD start de-
ze middag met een speciale clinic 
voor kinderen in samenwerking met 
kledingsponsor AB Flexkracht. Altijd 
een spektakel waar velen naar uit-
kijken. Om half vijf begint dan het 
echte trainingsseizoen en zijn de 
schaatsers weer los op het ijs. Voor 
weer een mooi sportseizoen op het 
super gladde ijs van de baan in 
Haarlem. Meer informatie is te vin-
den op desite www.stgvzod.nl. 

Dartcompetitie in 
Middelpunt

Aalsmeer - De dartavond was niet 
zo druk bezocht, er waren niet veel 
leden afgelopen dinsdag in het 
Middelpunt. Daarom werd besloten 
om na de eerste ronde door te gaan 
met de over gebleven finalisten, te 
beginnen vanaf 701, in plaats van 
de gewone 501. Het was een leu-
ke, maar toch spannende variant. 
Ted van Galen werd eerste, Kees 
de Lange tweede, derde Franklin 
Dolk en vierde Hans Dolk. Op dins-
dagavond is er weer darten en de-
ze speelavond begint om 20.00 uur. 
Vanaf 19.30 uur kan begonnen wor-
den met ingooien in ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. Minima-
le leeftijd van deelname is 16 jaar en 
per keer wordt 2,50 euro gevraagd. 

Speelavond in 
Middelpunt

Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
24 september, houdt buurtvereni-
ging Oostend weer een speelavond 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
natsraat. De aanvang is om 20.00 
uur en de zaal gaat open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrijving. 
De eerste speelavond van Oostend 
is gewonnen door de heer P.Schuit 
met 5645 punten, gevolgd door de 
heer D.Tromp met 4997 punten en 
op de derde plaats M. van de Vaart 
met 4879 punten. De poedelprijs 
was voor Vera Könst met 3500 pun-
ten. De eerste marsenprijs ging naar 
H. van der Stroom met 5 marsen

Bingo-avond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op woensdag 30 sep-
tember houdt buurtvereniging 
Hornmeer de eerste bingo-avond 
van het nieuwe seizoen. Er zijn hele 
mooie prijzen te winnen, waaronder 
de rijkelijk gevulde mand, in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De bingo begint om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De 
koffie en thee staan natuurlijk klaar.
Iedereen is van harte welkom.

Chiel van Leeuwen (12) goede vervanger.

Korfbalcompetitie
Onnodig verlies voor VZOD
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond voor de Kudelstaartse korf-
ballers de uitwedstrijd tegen het 
Amsterdamse Oranje –Nassau op 
het programma. In de eerste 3 wed-
strijden werd 1 punt gehaald, dus 
het was zaak, deze wedstrijd te win-
nen om niet in de gevarenzone te-
recht te komen. Bij aanvang van de 
wedstrijd leek het er niet op, dat de 
spelers zich hiervan bewust waren. 
Er werd slap en ongeconcentreerd 
verdedigd en zonder overtuiging 
aangevallen. Het resultaat was de 
er na 10 minuten spelen tegen een 
4-0 achter stand werd aangeke-
ken. VZOD/FIQAS was geen schim 
van de ploeg die vorig seizoen over-

tuigend kampioen werd in de der-
de klasse. Langzaam kwamen de 
blauwzwarten echter beter in wed-
strijd en via doelpunten van Josi-
ne Verburg en Alyssa te Riele werd 
de stand 4-2. Natuurlijk is het gemis 
van de ervaren aanvaller pur sang 
Martijn Vervark ( nog enkele weken 
met een schouderblessure langs de 
kant) merkbaar bij VZOD. Zijn ver-
vanger de jonge Chiel van Leeuwen 
verdiend zeker een compliment, 
maar is meer een steunende speler. 
Er werden wel kansen gecreëerd, 
maar er werd verzuimd deze af te 
maken. De killersmentaliteit ontbrak 
deze eerste helft. De thuisploeg 
kreeg meer kansen omdat met na-

me de rebound door hen beter ver-
zorgd was, waardoor herhaald ge-
schoten, en gescoord kon worden. 
Dit resulteerde in een terechte 9-5 
ruststand. De rust werd door coach 
Frits Visser gebruikt om zijn spe-
lers bij de les te krijgen. En dat leek 
aan het begin van de tweede helft te 
lukken. Er kwam een ander VZOD/
FIQAS uit de kleedkamer. Nu werd 
er wel met overtuiging gespeeld en 
de kansen afgemaakt. Eindelijk ging 
VZOD korfballen. In de korfbalsport 
kan het snel gaan: binnen 3 minu-
ten was de stand van 9-5 via doel-
punten van Chiel van Leeuwen, Di-
neke de Boer en Alyssa te Riele op 
9-8 gebracht. De bezoekers hiel-
den het initiatief en waar in de eer-
ste helft de kansen werden gemist 
vielen de doelpunten nu wel. Na 13 
minuten in de tweede helft stond er 
via een slim balletje onder de korf 
van Bart Verheul voor de eerste keer 
een voorsprong voor de bezoekers 
op het scorebord: 9-10. Daarna had 
VZOD haar kruit echter verschoten. 
Met name Eric Spaargaren speelde 
een ongelukkige wedstrijd en had 
het drukker met de beslissingen 
van de, overigens niet sterk fluiten-
de, scheidsrechter, dan met zijn ei-
gen spel. Hij werd dan ook terecht 
gewisseld voor Wouter Vermeulen. 
Langzaam nam de thuisploeg het 
heft weer in handen en met nog een 
kwartier te spelen was de stand 11-
10. Daarna kwam VZOD er eigenlijk 
niet meer aan te pas. Helaas mist-
te de sterk spelende Hanna Viet, die 
Dineke de Boer was komen vervan-
gen, nog een goede kans waardoor 
het einde van de wedstrijd werd be-
reikt met een 13-11 stand. “Een zure 
nederlaag, waarbij we het verdedi-
gend hebben laten liggen” volgens 
coach Frits Visser.

Na 4 wedstrijden hebben de Ku-
delstaarters nu 1 punt, echter een 
negatief doelsaldo van maar 5 doel-
punten wat aangeeft dat zij telkens 
maar nipt verliezen. Met iets meer 
overtuiging en een beetje mazzel 
(wat je overigens wel zelf moet af-
dwingen) gaan er de komende we-
ken zeker punten gehaald worden.

Voetbal zondag
Mooie winst FC Aalsmeer 
op Nautilus: 4-1
Aalsmeer - FC Aalsmeer moest 
om bij te blijven afgelopen zon-
dag tegen Nautilus, geen onbeken-
de voor de thuisploeg, proberen om 
de puntjes in eigen huis te houden. 
En dat was in eerste opzicht geen 
gemakkelijke opgave. Nautilus was 
niet van plan om zomaar met zich 
te laten sollen. FC Aalsmeer begon 
voortvarend met in de eerste minu-
ten een aanval van Alexander Goes 
op links en zijn voorzet werd door 
Barry Sprinintveld maar rakelinks 
over geschoten. In de vijftiende mi-
nuut was het Elias El Hadji, die in 
het strafschopgebied onreglemen-
tair onderuit werd gehaald, straf-
schop besliste de scheidsrechter. 
Eric Jansen liet vanaf 11 meter doel-
man Arjan de Ruiter kansloos: 1-0. 
Enige minuten later was het weer 
Alexander Goes, die terug kan kij-
ken op een zeer goede wedstrijd, 
die de kwaliteiten van de doelpaal 
uitprobeerde. Een voorzet van Je-
roen Ezink op Lennart Eberharte 
werd maar rakelinks naast gekopt. 
Het leek af te gaan op een 1-0 voor-
sprong met de rust. Eén van de zeer 
weinige foutjes van doelman Jere-
maih Veldman was er de oorzaak 
van dat Nautilus toch op 1-1 kwam. 
Na een voorzet van aanvaller Pie-
ter Boeve losgelaten door de FC 

Aalsmeer doelman, werd door Col-
lart netjes afgerond: 1-1. Het was 
Damian Veldman die een vrije door-
gang kreeg en zijn voorzet werd 
door een verdediger achter doel-
man de Ruiter gewerkt: 2-1. De 
tweede helft was er een van gele en 
rode kaarten, netjes verdeeld over 
beide teams. Nautilus begon gelijk 
met een poging om de stand recht 
te trekken, meerdere kansen ont-
stonden voor het FC Aalsmeer doel, 
maar mede door het goede verde-
digingswerk wisten de mannen van 
trainer Erwin Monnich de 2-1 voor-
sprong te handhaven. Dami Calmez 
en Jeroen Ezink probeerden het 
meerdere malen om de voorsprong 
te vergroten, maar mislukten jam-
mer genoeg in hun opzet. Met nog 
vijf minuten te spelen was het Da-
mi Calvez die met een prima voor-
zet Jeroen Ezink wist te bereiken en 
hij wist deze aanval prima af te ron-
den: 3-1. En nog was de koek niet 
op, een prima pass van Eric Jansen 
werd door de doelman Nautilus ver-
keerd beoordeeld, deze kans werd 
door Jeroen Ezink met twee handen 
aangegrepen en de 4-1 was een 
feit. Komende zondag 27 september 
speelt FC Aalsmeer uit tegen Anka-
raspor.
Theo Nagtegaal.

Spelen met je voeten in het zand
Start beachvolleybalseizoen
Aalsmeer - Met alle kou en regen 
buiten wordt er niet snel gedacht 
om naar het strand te gaan. Toch 
beginnen bij The Beach vanaf 4 ok-
tober de maandtoernooien weer en 
dat betekent dat het hele najaar met 
de voeten in het zand gespeeld kan 
worden. 
Naast de indoor trainingen en los-
se veldhuur wordt er iedere eerste 
zondag van de maand een maand-
toernooi georganiseerd. Er wordt op 
verschillende niveaus gespeeld en 
gestreden om diverse prijzen. De 
niveaus zijn als volgt ingedeeld: de 
teams op het niveau van 2x2 mid-

den, 2x2 hoog en de 3e divisie spe-
len van 10.00 tot 14.00 uur. Van 
14.00 tot 18.00 uur spelen de teams 
in de categorie 2x2 midden en 4x4 
all-round. Aanmelden kan via spor-
tief@beach.nl.
Het beachvolleybalseizoen voor de 
jeugd start op maandag 28 septem-
ber met een instuif training. Deze 
training is bedoeld voor 8 tot 16 ja-
rigen en is van 17.30 tot 18.30 uur. 
Het programma van de jeugdtrai-
ningen bestaat uit drie blokken van 
tien trainingen. Het is mogelijk om je 
per blok in te schrijven. Meer infor-
matie is te vinden op www.beach.nl.

Hibra was weer spektakel
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end stond niet alleen in het teken 
van kunst en muziek, ook van (nos-
talgische) motoren. Bedrijventerrein 
Hornmeer was omgetoverd tot cir-
cuit voor de Hibra. Zaterdagavond 
19 september stond eerst de 3 uurs 
demorace met oude endurance mo-
toren op het programma. Om half 
zeven ging de vlag omhoog voor al-
le (internationale) deelnemers. Zon-
dag 20 september begon met diver-
se vrije trainingen, maar om 13.00 
uur was de opening van de demo-
races in diverse klassen. Spectacu-
lair was vooral de race met de zij-
span-motoren. Wat een evenwicht-
kunstenaars in de ‘bakkies’ naast 
de motor. De route van het circuit 
was overigens anders dan andere 
jaren en dat had te maken met het 
feit dat de bouwmarkt in de Laken-
blekerstraat vanaf één kant bereik-
baar moest blijven. Wie het terrein 
op kwam lopen, werd gelijk verrast. 
De motoren in de Lakenblekerstraat 
kwamen dit keer niet op je af, maar 
reden van je weg. Het was alweer 
de veertiende editie van dit motor-
evenement, waarvoor de bezoekers 
niet alleen uit Aalsmeer komen. Van 
heinde en ver stappen liefhebbers in 
de auto, zelfs uit het buitenland, om 
naar de Hibra te gaan. Oordopjes 
zijn overigens geen overbodige luxe, 
maar gezien het grote aantal be-
zoekers met (grote en kleine) oor-
doppen, is dit bij menigeen bekend. 
Weer prima verlopen en heel gezel-
lig! En het laatste nieuws: In 2016 
vindt ‘gewoon’ editie vijftien plaats, 

een jubileum, en wel op zaterdag 17 
en zondag 18 september.

Henk van den Beukel kampioen
Het zat er aan te komen: Henk van 
den Beukel is eerste geworden op 
zijn Honda SS50 in de 50/125 cc 
klasse en is hiermee voor de twee-
de maal Nederlandskampioen ge-
worden. De drie uren van Aalsmeer 
was echt een spektakel op de zater-
dagavond. De tweelingbroers van 
der Veldt uit De Kwakel zijn op de 
Harley Davidson 830 als derde ge-
eindigd. Hans Boelsma was op de 
zaterdag gevallen tijdens de 3 uurs 
endurance, maar zondag was hij 
weer van de partij met een Yama-
ha zijspanracer, hij viel net buiten de 
prijzen (hij had waarschijnlijk nog 
last van zijn pijnlijke ribben). Jai-
vy Eikelenboom werd op zijn snelle 
Harris-Kawasaki eerste in de super-
bikes klasse.
Foto’s: www.kicksfotos.nl



September: Maand van het sporten
met een beperking

Tennis trainingen 
voor kinderen met 

beperking bij All Out
1. Wat voor activiteiten heeft u of uw vereniging 
 voor mensen met een beperking?
Bij All Out organiseren wij tennistrainingen voor kinderen met een 
beperking.

2. Waarom heeft u dat ontwikkeld? Was er vraag naar? 
 Hoeveel leden met een beperking heeft u?
Deze trainingen zijn wij gaan organiseren omdat er vraag naar was 
door mensen bij de vereniging die zelf een kind met een beperking 
hebben. Momenteel hebben wij 1 groepje met 6 kinderen, maar we 
willen graag uitbreiden. We hebben voor de zomervakantie een les-
senreeks van 10 trainingen gegeven aan 5 kinderen. De kinderen 
waren enthousiast over de tennistrainingen. Wij zijn bezig met het 
opstarten van een nieuwe lessenreeks en horen dat de kinderen 
graag weer willen starten. 

3. Hoe gaat het in de praktijk? 
 Dus hoe vaak wordt er getraind? 
 Is er een competitie of worden er wedstrijden gespeeld?
In de praktijk ziet het er als volgt uit. Er wordt één keer in de week 
een uurtje getraind. De kinderen krijgen dan tennisles en leren al-
le technieken en een leuk potje tennis te spelen. Natuurlijk doen we 
elke training ook een wedstrijdje.

4. Waar loopt u tegenaan? Wat zijn de voor en nadelen?
Momenteel hebben we een kleine groep kinderen. Om een compe-
titie op te zetten hebben we meer kinderen nodig.
Er wordt altijd met 2 trainers/ begeleiders op de baan een training 
gedaan. Rackets en ballen zijn in de tennishal aanwezig, dus dat 
hoeven de ouders niet te kopen.

5. Wat wilt u verder nog kwijt over dit onderwerp?
Wij vinden dit erg leuk om te organiseren, omdat je de kinderen in 
de training ziet genieten en ze met een glimlach van de tennisbaan 
af ziet gaan. Zo kunnen wij ook die kinderen een mogelijkheid bie-
den om te kunnen sporten.

Gerda Stokkel van Oceanus:
“Iedereen kan 

zwemmen”
1. Wat voor activiteiten heeft u of uw vereniging 
 voor mensen met een beperking?
Oceanus Aalsmeer heeft een afdeling aangepast zwemmen, voor 
kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking. Elke 
donderdagmiddag, van 17:15 tot 18:00 uur wordt er getraind 
in zwembad de Waterlelie. Daarnaast neemt een deel van de 
zwemmers met enige regelmaat deel aan wedstrijden.
 

2. Waarom heeft u dat ontwikkeld? Was er vraag naar? 
 Hoeveel leden met een beperking heeft u?
Gerda Stokkel is in het jaar 2000 begonnen met het geven van 
zwemtraining aan zwemmers met een lichamelijke beperking. 
Gerda wilde als jong meisje met een handicap, zelf graag 
zwemmen. Ze kon terecht bij een valide vereniging, maar daar 
werd de training gebaseerd op de snelste zwemmers in de baan. 
Vanwege haar handicap, moest Gerda elke training maximaal 
zwemmen om de andere zwemmers bij te kunnen houden. Bij 
een vereniging voor minder valide zwemmers stond vooral het 
sociale contact centraal, en niet het zwemmen waar ze eigenlijk 
voor kwam. Er was weinig stimulatie om verder te komen en meer 
uit jezelf te halen. Kortom de aansluiting van zwemmers met een 
handicap naar de valide zwemwereld was bijna niet te vinden. 
Door Gerda haar eigen doorzettingsvermogen is het toch gelukt 
om verder te komen en uit te komen op de Paralympische Spelen, 
maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Na haar sportieve 
carrière heeft Gerda aan de zwemvereniging Oceanus gevraagd 
of ze de afdeling aangepast zwemmen op mocht zetten. Op dit 
moment zijn er 17 leden.
 
3.  Hoe gaat het in de praktijk? 
 Dus hoe vaak wordt er getraind? 
 Is er een competitie of worden er wedstrijden gespeeld.
Op donderdagmiddag van 17.15 tot 18.00 uur hebben we drie 
banen tot onze beschikking. In de eerste baan zwemmen de 
jongste zwemmers, die net hun (aangepaste) zwemdiploma’s 
hebben gehaald. Op een speelse manier werken deze zwemmers 
aan hun conditie en leren ze om uit hun lichaam te halen wat er 
in zit. In de tweede baan zwemmen de sporters die al ouder zijn 
en die niet specifi ek ambitie hebben om verder te komen in de 
wedstrijdsport. Zij komen elke donderdag op een gezellige manier 
aan hun conditie werken en zwemmen af en toe een wedstrijd. In 
de derde baan zwemmen de wedstrijdzwemmers. Deze sporters 
werken aan hun conditie, techniek en uithoudingsvermogen. 
Zij zwemmen mee met de nationale competitie en zwemmen 
regelmatig wedstrijden. Voor de zwemmers die echt verder 
willen komen in de zwemsport zijn er binnen Oceanus tal van 
mogelijkheden. Op zondagochtend is er een baan beschikbaar 
voor aangepast zwemmen en er zwemmen een aantal zwemmers 
met een handicap mee met een valide afdeling van Oceanus. 
 
4.  Waar loopt u tegenaan? Wat zijn de voor en nadelen?
De afdeling aangepast zwemmen is groeiende. Daar zijn we erg 
blij mee! Wij willen iedereen met een lichamelijke beperking 
de mogelijkheid bieden om aan hun techniek en conditie te 
werken. Maar met 17 zwemmers, hebben we ook te maken met 
17 verschillende handicaps en soms 17 verschillende trainingen. 
Omdat we graag iedereen de aandacht willen geven die ze 
nodig hebben, zijn we altijd op zoek naar enthousiaste stagiaires 
(bijvoorbeeld van CIOS of ALO) of vrijwilligers die ons willen 
helpen met het aanleren en/of verbeteren van de zwemtechniek. 
Met één trainer per baan is er bijna geen tijd voor individuele 
aandacht.
 
5.  Wat wilt u verder nog kwijt over dit onderwerp?
Iedereen kan zwemmen! Zwemmen is een hele gezonde sport, 
voor mensen met en zonder beperking. Alle spieren worden 
gebruikt, maar niet (over)belast. Je lichaam wordt sterker en dat 
merk je vaak ook als je niet in het water ligt. Zwemmers met een 
lichamelijke beperking kunnen altijd drie keer kosteloos komen 
kijken, maar vooral mee komen doen. Daarna kun je in overleg 
lid worden van Oceanus. Mochten er nog vragen zijn, wij zijn 
bereikbaar via de mail gerdastokkel@hotmail.com of per telefoon 
06 22117611.

Zaalvoetballer Dave van Maris:
“Doven kunnen alles 

behalve horen”
1. Wat voor activiteiten heeft u of uw vereniging 
 voor mensen met een beperking?
Op dit moment ben ik zowel een speler als assistent voor doven 
Nederlandse zaalvoetbalteam. De KNDSB heeft verschillende 
takken sport voor doven, zoals zwemmen, bowlen. Ik heb vroeger 
ook veldvoetbal gedaan. Sinds een paar jaar richt ik me alleen 
op zaalvoetbal. Wij kunnen niet horen, maar wel met elkaar in 
gebarentaal communiceren. In de zaal is het geen probleem als 
er gefl oten wordt, we zien alles. Ons visuele zintuig is sterker 
ingesteld dan horende mensen.

2. Waarom heeft u dat ontwikkeld? Was er vraag naar? 
 Hoeveel leden met een beperking heeft u?
We moeten ons 
goed blijven 
ontwikkelen voor 
zaalvoetballers(sters) 
voor de toekomst 
en op niveau hoog 
blijven voor EK en 
WK evenementen. 
Er zijn ongeveer 
rond 100 leden 
zaalvoetballers(sters) 
in verschillenden 
clubs.

3.  Hoe gaat het in de praktijk? 
 Dus hoe vaak wordt er getraind? 
 Is er een competitie of worden er wedstrijden gespeeld?
In de praktijk zwaait de scheidsrechter tijdens het fl uiten ook met 
de vlag, zodat we het meteen kunnen zien. We communiceren met 
elkaar in gebarentaal en we spelen drie keer per jaar overal in 
Nederland zaalvoetbal, dat heet dovencompetitie. Alle dovenclubs 
uit heel Nederland spelen dan tegen elkaar. En voor mij voor 
het Nederlandse doventeam twee maal per maand trainen en 
oefenwedstrijden tegen van eredivisions tot topklassers clubs! 

4. Waar loopt u tegenaan? Wat zijn de voor en nadelen?
Nadelen voor ons is dat de horende tegenstanders sneller met 
elkaar communiceren en sneller kunnen spelen, dan zijn we 
soms wat te laat met reageren. Horenden ontwikkelen vooruit 
dan doven, dus moeten doven meer inzetten, en daar zijn meer 
trainingen voor nodig! Voordelen voor doven kunnen alles behalve 
horen!

5. Wat wilt u verder nog kwijt over dit onderwerp?
Ik hoop van harte dat er meer sponsors voor doven komen, zodat 
wij extra kunnen trainen, op trainingskamp gaan, oefeninterlands 
en aan EK, WK kunnen deelnemen zonder zorgen (fi nanciële 
benodigde middelen). Wij doven moeten jarenlang altijd zelf 
sponsors zoeken, in onze vrije tijd, en eigen bijdrage moeten 
betalen. Voor meer informatie: www.steunonsnaarwkthailand.nl/ 

Aalsmeer - Landelijk wordt deze maand aandacht gevraagd voor het sporten met een 
beperking. Op de valreep een kijkje bij Aalsmeer verenigingen, zoals ZSC Oceanus en 
All out, die activiteiten voor deze doelgroep organiseren. Verder aandacht voor Dave 
van Maris, een dove zaalvoetballer uit Kudelstaart, die Nederland in november bij het 
WK in Bangkok gaat vertegenwoordigen. De gemeente Aalsmeer maakt al ruim 10 jaar 
deel uit van het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden. Het 
samenwerkingsverband heeft als doel te blijven voldoen aan de vraag naar informatie, 
advies, (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning van (potentiële) sporters met 
een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) 
bieden. Bij hen kan iedereen met een beperking die bijvoorbeeld wil gaan voetballen 
terecht met de vraag wat de dichtstbijzijnde vereniging is. Kijk voor meer informatie op 
www.aangepastsporten.info. Voor de regio Amstel & Meerlanden is Wout Werker de 
contactpersoon: 023-5576955 of per email: wwerker@sportservicehaarlemmermeer.nl 
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