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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plek
Ervaren transportplanners gezocht!

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

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

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

ENERGIELOKET

Er is weer subsidie!!!

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.

Elektromonteur 
gezocht 

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

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

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Oproep HAK: Meld vocht-
problemen rond woning!
Aalsmeer - Huurdersvereniging 
Aalsmeer Kudelstaart is er in prin-
cipe voor huurders van Eigen Haard 
in de gemeente Aalsmeer. Uit de-
ze groep bewoners zijn diverse 
klachten binnengekomen omtrent 
vocht- en schimmeloverlast. Deze 
is Hak nu aan het vastleggen in een 
‘Zwartboek Vocht’. Sinds het voor-
jaar wordt voor dit boekwerk in-
ventarisatie gedaan. Buiten de 35 
klachten die gemeld zijn via de di-
gitale nieuwsbrief, heeft HAK min 
of meer de zekerheid dat veel meer 
mensen last of overlast hebben van 
vocht en schimmel. Het vermoe-
den is dat buiten de leden van de 
Huurdersvereniging ook particu-
liere huurders of huurders van an-
dere coöperaties en huiseigenaren, 
dergelijke overlast hebben. Vandaar 
dat is besloten ook deze bewoners 
op te roepen hun water-, vocht- 
en schimmeloverlast te melden bij 

HAK. Doel van het Zwartboek is al-
le klachten te inventariseren en alle 
partijen (gemeente, verhuurders en 
het Waterschap) te attenderen op 
de vele klachten en de diverse par-
tijen op te roepen iets aan de pro-
blematiek te doen. Vochtproblemen 
kunnen ontstaan door bouwkundige 
gebreken zoals lekkages, gebrekki-
ge ventilatievoorzieningen of een 
fout in de constructie van de wonin-
gen, maar ook door een te hoge wa-
terstand en het volledig betegelen 
van de tuin, waardoor het water niet 
weg kan. Water-, vocht- en schim-
meloverlast melden kan bij HAK 
via e-mail: kantoorhak@gmail.com 
of schriftelijk: Snoekbaarsstraat 74, 
1432 PG Aalsmeer.

Nu gekozen plan volgens onderzoek meest veilig

College akkoord met aanvraag 
omgevingsvergunning Lidl
Aalsmeer - Op 23 augustus is door 
Lidl een aanvraag omgevingsver-
gunning ingediend voor de bouw 
van een supermarkt op de locatie 
van de voormalige Rabobank aan 
de Stationsweg. Door Lidl is een 
plan ontwikkeld dat kan worden 
vergund op basis van de reguliere 
procedure. Dit plan is nu ingediend. 
Bij dit plan blijft de lintbebouwing 
langs de Stationsweg intact en de 
groenstrook langs de Brandewijn-
sloot gehandhaafd. Het plan gaat uit 
van parkeren op het maaiveld en de 
supermarkt op de eerste bouwlaag. 
De parkeerplaatsen worden ontslo-
ten vanaf de Stationsweg. Het lang-
zaam verkeer kan naast deze ont-
sluiting ook van de ontsluiting aan 
de Uiterweg gebruik maken. 

Laden en lossen
Het laden en lossen vindt plaats via 
de ontsluiting aan de Uiterweg en 
de Grundelweg. Er worden 88 par-
keerplaatsen gerealiseerd. Op ba-
sis van de geldende parkeernormen 

zijn er 55 parkeerplaatsen nodig. Uit 
het verkeerskundig onderzoek is 
gebleken dat het nu gekozen model 
in het kader van de verkeersveilig-
heid het meest veilig is. Het nu voor-
gestelde bouwplan is gelegen in het 
bestemmingplan Uiterweg 2005. Ter 
plaatse van de bouwlocatie is de 
bestemming Centrumdoeleinden 
van toepassing waar gebouwen mo-
gen worden gerealiseerd. De pan-
den moeten worden gebouwd bin-
nen het op de plankaart aangege-
ven bouwvlak. 
Het gevraagde bouwplan wordt ge-
deeltelijk gebouwd buiten het op 
het bestemmingsplan aangege-
ven bouwvlak. De aanvraag is op 
dit punt dan ook niet in overeen-
stemming met het bestemmings-
plan. Met toepassing van artikel 4 
van Bijlage II van het Besluit om-
gevingsrecht (Bor) kan afgeweken 
worden van het bestemmingsplan 
voor bijbehorende bouwwerken. Uit 
jurisprudentie blijkt dat bebouwing 
die niet binnen het bouwvlak is ge-

legen, waarbij de grootte van het 
bouwvlak met niet meer dan 50 pro-
cent wordt overschreden, dient te 
worden beschouwd als een bijbeho-
rend bouwwerk. Volgens artikel 4 lid 
1 van bijlage II van het Bor dient de 
gevraagde supermarkt met de regu-
liere procedure vergund te worden 
en is het college het bevoegd gezag. 
De fracties zijn middels een schrij-
ven op de hoogte gebracht van de-
ze zo’n beetje laatste stap naar een 
heel ander dorpsbeeld. 

Meer bankpanden gekocht
De rechtszaak die omwonenden 
hebben aangespannen tegen de 
Lidl heeft vorige week maandag ge-
diend, maar een uitspraak is nog 
niet gedaan. Overigens zijn er in 
Nederland meerdere gemeentes die 
‘worstelen’ met de nieuwe bestem-
ming van bankgebouwen. De Lidl 
heeft her en der in Nederland zo’n 
40 kantoren van de Rabobank op-
gekocht en nagenoeg alle liggen in 
of nabij winkelgebieden...

Korenmarathon in Studio’s 
wordt groot spektakel
Aalsmeer - Zondag 2 oktober zul-
len er, naast het Amsterdams Grach-
tenkoor bestaande uit honderdtwin-
tig zangers, nog twintig andere ko-
ren uit heel Noord-Holland mee-
doen aan de KWF Korenmarathon in 
Studio’s Aalsmeer. Ook een Grieks 
koor met bouzouki begeleiding zal 
van de partij zijn. De organisatie is 
verheugd met de inschrijving van 
zoveel koren van verschillende soor-
ten koormuziek. Er zingt een koor 
bestaande uit zeven jonge dames: 
The Griffi n Girls, er is een koor van 
tien personen genaamd S.O.L., maar 
ook treden Soundsation, Vivace, het 
Bindingkoor, de Brulboeien en Denk 
aan de Buren uit Aalsmeer op. Ver-
der zijn er twee koren uit Uithoorn 
te beluisteren, vijf koren uit Amstel-

veen en koren uit Purmerend, Cas-
tricum, Alkmaar, Nieuw-Vennep, As-
sendelft en Weteringbrug. Alle koor-
leden komen hun beste zangkun-
sten ten gehore brengen. Het pro-
gramma duurt van 11.00 uur tot 
17.00 uur en is op vier locaties in 
de Studio’s te aanschouwen, te we-
ten, The Club, de theaterzaal, Down-
Town en de Pianobar. Het wordt een 
prachtig evenement.

Meezingfi nale
Het laatste half uur zal er in de grote 
theaterzaal een ‘Meezing-fi nale’ ge-
houden worden waaraan in elk ge-
val al tweehonderdveertig koorle-
den hun medewerking voor hebben 
toegezegd. Als daarbij opgeteld nog 
eens de stemmen van koorleden die 

zijn gebleven meedoen aan deze ge-
weldige fi nale, dan zullen de muren 
van het Theater schudden. Na deze 
‘Meezing-fi nale’, waar uiteraard ook 
de bezoekers kunnen meezingen, 
zal het eindbedrag van de opbrengst 
van het evenement worden over-
handigd aan een vertegenwoordiger 
van het KWF. Vervolgens wordt dat 
bedrag doorgeven aan dokter Fij-
neman, die het op zijn beurt zal ge-
bruiken voor verder onderzoek naar 
darmkanker. Het belooft een groot 
spektakel te worden en er zijn nog 
kaarten in de voorverkoop verkrijg-
baar tot vrijdagavond voor tien eu-
ro per stuk bij het Boekhuis, Prime-
ra in Oosteinde en Gall&Gall in Ku-
delstaart of via de website. Aan de 
kassa van het theater zal een kaart-
je 12 euro vijftig bedragen. Kinde-
ren krijgen korting. Meer informa-
tie over deze bijzondere korendag 
is te vinden op de website www.kw-
faalsmeer.nl/korenmarathon.
Door Miranda Gommans

Niets weg na 
inbraak bedrijf

Kudelstaart - In de nacht van don-
derdag 22 op vrijdag 23 september 
is ingebroken in een bedrijf aan de 
Hoofdweg. De dader heeft zich via 
een deur toegang verschaft en heeft 
in het bedrijf gezocht naar buit. Er 
was waarschijnlijk niets van zijn of 
haar gading bij; er is niets wegge-
nomen. Mogelijk is door dezelfde 
dief ook ingebroken bij een bloe-
menteeltbedrijf aan de Mijnsheren-
weg. Op 24 september ontdekte een 
werknemer dat er een laptop was 
gestolen.

Fietsendief in 
kraag gevat

Aalsmeer - Op 20 september ge-
bruikte iemand zijn fi ets als vervoer-
middel om naar het werk aan de 
Dorpsstraat te gaan. De fi ets werd 
in de fi etsenstalling van het bedrijf 
geplaatst. Daar blijkt de fi ets uit de 
stalling te zijn weggenomen. Het 
bedrijf heeft bewakingscamera’s 
en deze zijn bekeken. Op de beel-
den blijkt een manspersoon de fi ets 
gestolen te hebben. Kort daarop ziet 
het personeel de dader van de dief-
stal voorbij lopen. De man is gecon-
fronteerd met zijn daad en de poli-
tie is in kennis gesteld. Uit het poli-
tieonderzoek blijkt dat de man zich 
op basis van de bewakingsbeelden 
en herkenning door getuigen ter zit-
ting moet verantwoorden.



Wat is het zwijgrecht?
“Was u op 26 september 2016 
om 09.30 uur aanwezig op het 
Amstelplein in Uithoorn?”
“Ik zwijg.” 
“Was uw vriendin, mevrouw de 
Vries, op 26 augustus om 
09.30 uur aanwezig op het 
Amstelplein in Uithoorn?”
“Ik zwijg.” 
“Hoe komt het dat u op 26 
september 2016 5140 euro 
contant op zak had?”
“Ik zwijg.”

We komen het met regelmaat te-
gen in het strafproces: verdachten 
die zich beroepen op het zwijg-
recht tijdens het verhoor. Het 
zwijgrecht betekent dat een ver-
dachte niet hoeft te antwoorden 
op de vragen die de politie, offi-
cier of rechter hem stelt. De ge-
dachte hierachter is dat niemand 
hoeft mee te werken aan zijn ei-
gen veroordeling. Met een be-
roep op het zwijgrecht levert een 
verdachte geen bewijs voor zijn 
eigen schuld en ontloopt hij het 
risico dat zijn woorden verkeerd 
worden uitgelegd. Zo wordt de 
verdachte beschermd tegen het 
optreden van de overheid. 

In strafzaken merken we dat ver-
dachten het zwijgrecht niet al-
leen gebruiken om principiële re-
denen, maar ook omdat het ze 
strategisch gezien goed uitkomt. 
Vooral in de zaken waarin er wei-
nig bewijs is, kan er door gebrek 
aan een verdachtenverklaring 
twijfel ontstaan of de verdachte 
de strafbare gedraging wel echt 
heeft gepleegd. Dat bemoeilijkt 

het strafrechtelijk onderzoek, om-
dat het dan meer tijd en inspan-
ning kost voor politie en OM om 
andere bewijsmiddelen te ver-
zamelen. Een ander voordeel is 
dat de rechter niet mag vaststel-
len dat een verdachte schuldig is, 
juist omdát hij besluit om niets 
over de verdenking los te laten.    

Maar het zwijgrecht levert niet al-
leen voordelen op voor de ver-
dachte. Zo kan het voorkomen dat 
de verdachte langer in voorarrest 
moet blijven, omdat politie en OM 
meer tijd nodig hebben om te ach-
terhalen wat er nu werkelijk is ge-
beurd. Wie ervoor kiest om niets 
te verklaren, kan zich bovendien 
niet verdedigen tegen ander belas-
tend bewijs. Bijvoorbeeld: een ge-
tuige verklaart dat hij heeft gezien 
dat de verdachte 10 zakjes met wit 
poeder in zijn tas heeft. Als de ver-
dachte dat niet weerspreekt, dan 
kan de rechter de verklaring in het 
nadeel van de verdachte meene-
men in zijn bewijsoverwegingen. 
Wie zwijgt, stemt dus - tot op zeke-
re hoogte - toe. Tot slot weegt de 
rechter de houding van verdach-
te mee bij de straftoemeting. Een 
verdachte die ondanks een bewe-
zenverklaring toch zwijgt, hoeft 
hierbij niet op het begrip van de 
rechter te rekenen. 

Een verdachte kan dus gebaat zijn 
bij een beroep op het zwijgrecht, 
maar dat is niet geheel zonder ri-
sico. Kiest de verdachte er toch 
voor om (strategisch) te zwijgen, 
dan moet hij ook de eventuele 
consequenties aanvaarden.

Column 16

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.
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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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

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 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

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
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 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
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

J. Eschbach, Amersfoort. Orga-
nist: M. Noordam. Om 18.30u. 
zangdienst met dhr. Vollmuller.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. J. Haeck uit Zeist. Organist: J. 
van der Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.F. 
Ezinga uit Lunteren en 16.30u. 
met ds. M. de Best uit Zwolle.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. woordcommunievie-
ring in Kloosterhof met N. Kui-
per. Zondag 9.30u. Gezinsviering 
m.m.v. kinderkoor. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst ds. P.J. Vrij-
hof. Doop, afscheid en bevesti-
ging ambtsdragers.

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

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27. Op dinsdag 11 ok-
tober 20u. Hoite Slagter over 
‘Hoogtepunten uit het boek Job’. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Op 3 ok-
tober 20u. met evang. Anthon 
van der Laak.

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
- In Wellant College, de Groen-

strook, Linnaeuslaan. Zondag 
dienst om 10u. met ds. Jan Mar-
tijn Abrahamse.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig. Spre-
ker Gor Katchykian.

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. Yko van der Groot. Col-
lecte: NBG. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met dhr. R. 
Prent.

Zondag 2 oktober

Elke maandagmiddag handwerksoos

Verkoop Rode Kruis bij AH
Kudelstaart - Op vrijdag 30 sep-
tember gaan vrijwilligers van het 
Rode Kruis in de Albert Heijn in win-
kelcentrum Kudelstaart spullen van 
de handwerksoos verkopen. Van 
09.00 tot 17.00 uur kunnen allerlei 
handgemaakte babycadeautjes, zo-
als mutsjes en slabbetjes, ge kocht 
worden. In de kraam zijn ook trui-
en, sjaals en natuurlijk warme sok-
ken te vinden. Van de opbrengst 
worden nieuwe materialen gekocht, 
zodat de deelnemers aan de hand-
werksoos weer kunnen haken, brei-
en en borduren. Niet in de gelegen-
heid vrijdag langs te komen? Dan 
misschien tot bij de volgende ver-
koopdag op vrijdag 28 oktober.

Rode Kruis handwerksoos 
Elke maandagmiddag bezoeken 
zo’n tien tot twintig dames de hand-
werksoos in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Ze worden door het Rode Kruis 

thuis opgehaald en door vrijwilligers 
onthaald met koffie en thee. De da-
mes kijken elke week weer uit naar 
de maandagmiddag. Er wordt van 
alles gedaan, bijvoorbeeld kussens 
en tafellakens geborduurd, baby-
sokjes gebreid en mutsjes gehaakt. 
“Het leuke van de soos is dat de 
deelnemers tijdens het handwerken 
gezellig met elkaar kunnen praten. 
Zo voorkom je, dat mensen een-
zaam thuis zitten”, zegt Til van Veen 
van het Rode Kruis. 
De soos is niet leeftijdgebonden, 
maar de meeste dames zijn de 70 
gepasseerd. De oudste is 90 jaar. 
Iedereen is welkom en kan altijd 
even komen kijken of meteen mee-
doen. De gezelligheid staat voor-
op. Deelname aan de soos is gratis. 
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Mail voor meer informatie over de 
handwerksoos naar: aalsmeer.rode-
kruis@gmail.com.

Van leren praten tot leren lezen
Info over taalontwikkeling
Amstelland - Taalontwikkeling be-
gint bij de geboorte. Wist u dat (voor)
lezen een grote invloed heeft op de 
ontwikkeling van een kind? Maar hoe 
stimuleer je de taalontwikkeling en 
wanneer is welk boek geschikt? Op 
dinsdag 4 oktober wordt een infor-
matieavond gehouden speciaal voor 
(groot)ouders en professionals. De 
bijeenkomst in de Week van de Op-
voeding begint om 20.15 uur en duurt 
tot 22.00 uur. De locatie is bibliotheek 
Amstelveen op het Stadsplein. De 
avond staat in het teken van de rela-
tie tussen taalontwikkeling en (voor)
lezen. Er wordt antwoord en tips op 
alle vragen gegeven. Ook is er aan-
dacht voor meertaligheid. De avond 
wordt mede mogelijk gemaakt dank-
zij de deskundige inbreng van Onder-
wijs Advies: een ondernemende en 

innovatieve organisatie die zich richt 
op klanten in onderwijs, opvoeding 
en zorg. Dagelijks zetten zich daar 
300 professionele medewerkers met 
passie in om de optimale ontwikke-
ling van ieder kind mogelijk te maken. 
De toegang is gratis maar wel even 
reserveren. Dit kan via www.debibli-
otheekamstelland.nl of in één van de 
Amstelland Bibliotheken.

Oud Aalsmeer en grachten van 
Amsterdam in Inloopcentrum
Aalsmeer - Over Aalsmeer is ge-
noeg te vertellen, Wim Roodenburg 
beschikt over foto’s, films en verha-
len over hoe Aalsmeer vroeger was. 
Vrijdag 7 oktober neemt Wim Rood-
enburg de bezoekers aan het In-
loopcentrum mee naar de tijd van 
toen, hoe het was in het dorp of op 
de buurt. De middag start om 14.00 
uur met een kopje koffie of thee om 
samen herinneringen op te halen 
en dat gevoel van vroeger met el-

kaar te kunnen delen. Rond 15.30 
uur wordt de middag afgerond. Ook 
kunnen ouderen op vrijdag 30 sep-
tember aanschuiven om de grach-
ten van Amsterdam te bewonderen, 
aansluitend met een Amsterdamse 
quiz en bekende liedjes over Am-
sterdam! Vanaf 14.00 uur staat de 
koffie klaar en rond 15.30 uur wordt 
weer afgesloten. Het Inloopcentrum 
is te vinden in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. 

Ontmoeten in Open Hof kerk
Elke dinsdag ‘inloophuis’
Aalsmeer - Het ‘open huis’ is een 
inloophuis van de kerk voor ieder-
een. Een plek waar men het gevoel 
heeft welkom te zijn. Op dinsdag 4 
oktober wordt het winterseizoen ge-
opend door dominee Mirjam Verme-
ij. Elke dinsdagmorgen kunnen be-
langstellenden hier terecht om een 
kopje koffie of thee met elkaar te 
drinken. Het open huis voorziet in 
een belangrijke behoefte aan con-
tact en een gesprek over alledaag-

se dingen. Het open huis In de Open 
Hof Kerk aan de Ophelialaan start 
om 09.45 uur en eindigt rond cir-
ca 11.30 uur. De koffie en thee wor-
den gratis verstrekt. Weet dat ook u 
van harte welkom bent. Geen moge-
lijkheid om op eigen gelegenheid te 
komen? Neem dan contact op met 
Panc Eikelenboom via eikel026@
tele2.nl of bel 327915, of bel Annie 
Stoof via 328326 of Annie Vijfhuizen 
via 322131.

Handwerken in 
Het Lichtbaken

Rijsenhout - De eerste keer was 
het reuze gezellig. Kom daarom op 
woensdag 5 oktober weer met een 
breiwerk naar Het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg in Rijsenhout 
of kom haken, patchwork of andere 
hobby uitoefenen. Heb je leuke pa-
tronen of iets gemaakt? Neem het 
mee! Om tien uur staan de koffie en 
de thee klaar. Naast handwerken is 
het zeker zo fijn mensen te ontmoe-
ten die de initiatiefnemers nog nooit 
eerder gesproken hebben. Daarom: 
Iedereen uit Rijsenhout is hartelijk 
welkom! Voor meer inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met El-
sa Sluijs via 0297-32023 of met Gre 
Tuinstra via 0297-331545.

Ontmoeting in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 5 okto-
ber is er van 9.30 tot 11.30 uur ge-
legenheid voor inloop en ontmoe-
ting, gezellig onder het genot van 
koffie en thee. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 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 30 september om 
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. 

Zangdienst met 
Hugo v/d Meij

Aalsmeer - Zondag 2 oktober om 
18.30 uur staat de eerste zangdienst 
van het najaar in het kader van ‘Zin-
gen in de Dorpskerk’ op het pro-
gramma. Deze keer wordt mede-
werking verleend door organist en 
pianist Hugo van der Meij. Deze 
24 jarige muzikant uit Katwijk tim-
mert momenteel flink aan de weg. 
Er zijn al verschillende cd’s versche-
nen waarin zijn talent goed te ho-
ren is op zowel orgel als piano. Aan-
komende zondag is hij dus te be-
luisteren in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat waar hij de zangdienst zal 
begeleiden. Ook zal hij deze avond 
een aantal improvisaties geven op 
het prachtige Knipscheerorgel van 
de Dorpskerk. Kortom, het belooft 
een mooie en muzikale zangdienst 
te worden met veel bekende num-
mers die gezongen zullen worden. 
De dienst staat onder leiding van 
Dik Vollmuller. De toegang is gratis.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 ok-
tober houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse koffie-inloop in 
gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-
weg. De aanvang is 10.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Israël producten
Aalsmeer - Het nieuwe verkoopsei-
zoen van Israël producten gaat weer 
van start. Zaterdag 1 oktober zijn be-
langstellenden van 13.00 tot 16.00 uur 
welkom in het Baken in de Sportlaan 
86. Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met consulente 
Diny Wichers van het Israël Produc-
ten Centrum via 020-6455530.

iPad café voor 
beginners

Amstelveen - In de succesvolle 
reeks iPad café’s staat voor vrijdag 
30 september het iPad café voor be-
ginners op de agenda. Blij met uw 
iPad maar ziet u door de vele mo-
gelijkheden in de appelboomgaard 
het bos niet meer? Dan is dit hét ca-
fé voor u. Ruth en Eveline, medewer-
kers van de bibliotheek, zitten boor-
devol tips en handige oefeningen 
en geven hun kennis graag door. U 
krijgt rustig uitleg en er is tijd voor 
al uw vragen. Ze laten u pas gaan 
als u verder kan. Het iPad café start 
om 11.00 uur en duurt tot 12.30 uur. 
Deelname kost 8 euro. Bibliotheek-
pashouders betalen 6 euro. De prij-
zen zijn inclusief een drankje. Kaar-
ten zijn te koop in één van de Am-
stelland bibliotheken en te reserve-
ren via de website van de bibliotheek 
www.debibliotheekamstelland.nl.
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Muziek
Donderdag 29 september:
* Meezingavond smartlappenkoor in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.
Vrijdag 30 september:
* Concert ‘Inside Mc.Cartney’ in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 20u.
Zaterdag 1 oktober:
* Soulband Nora live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.
* The Bob Color live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21u.
Zondag 2 oktober:
* KWF Korenmarathon in Studio’s 
Aalsmeer, Van Cleeffkade, 11-17u.
* The Claptones in The Shack, 
Schipholdijk, Oude Meer v/a 16u.
Vrijdag 7 oktober:
* Bandbrouwerij in N201 voor muzi-
kanten van 20.30 tot 01u.
* Tristan en Evelyn Kalansee in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 8 oktober:
* Discofeest Ferry Maat in Aalsmeer 
in The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 21u.

Films
29 en 30 september:
* Animatiefilm ‘Storks’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Donderdag om 16.15, vrij-
dag om 14.15 en 16.15u en maan-
dag 16.15u.
30 september t/m 3 oktober:
* Komedie Bridget Jones’s Baby in 
Bioscoop Aalsmeer. Donderdag, 
vrijdag, zondag en maandag om 
18.45u en om 21.30u.
Woensdag 5 oktober:
* 3D Film ‘Peter en de Draak’ in Bi-
oscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Aanvang: 16.15u.

Exposities
Zaterdag 1 oktober:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
1 en 2 oktober:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a 
10.00 uur. 
Vanaf 28 september:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeen-
tehuis. 
Tot en met 30 september:
* Expositie Aalsmeers Schilders 
Genootschap in De Oude Veiling, 
Marktstraat. 
Tot en met oktober:
* Foto-expositie over renovatie Se-
ringenpark in het gemeentehuis. Te 
zien tijdens openingstijden.
Tot en met 16 oktober:
* Expositie vier jonge talenten in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den 
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Tot en met 15 november:
* Expositie Leo van Gelder in fysio-
praktijk Kudelstaart. 

Diversen
Donderdag 29 september:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.

* Sjoelclub Aalsmeer in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 30 september:
* Verkoopdag Rode Kruis in AH Ku-
delstaart van 9 tot 17u.
* Amsterdamse grachten in Inloop-
centrum voor senioren in Irene, Ka-
naalstraat van 14 tot 15.30u. Op 7 
oktober beelden oud Aalsmeer.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 1 oktober:
* Open dag Molenstaete in Cen-
trum, ingang Molenpad, 11 tot 15u.
* Kinderkleding en speelgoedbeurs 
in De Reede, Rijsenhout, 12.30-14u.
* Verkoop Israel producten in Het 
Baken, Sportlaan 86, 13 tot 16u.
* 7e Step by Step. Start vanaf 14.30u 
bij café Sportzicht, Sportlaan. Finish 
vanaf 17u.
* Bingoavond Vogelvereniging in 
SCW kantine, Konnetlaantje, Rijsen-
hout vanaf 20.30u.
Zondag 2 oktober:
* Schat zoeken met Ruud en knut-
selen rond thema Aarde op kinder-
boerderij Boerenvreugd, 11 tot 15u.
* Surfwedstrijd om Grote Prijs van 
Aalsmeer. Start 12.30u op Surfei-
land. Inschrijven vanaf 9u.
Dinsdag 4 oktober:
* Inloophuis Open Hof Kerk, Opheli-
alaan van 9.45 tot 11.30u.
* Fietstocht PCOB. Start 13.30u bij 
Parochiehuis, Gerberastraat.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
Woensdag 5 oktober:
* Inloop in Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan,9.30-11.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Handwerken in Het Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg, Rijsenhout, 10u.
* Workshop voor kinderen 4-8jr 
‘Mijn opa is een krokodil’ in kader 
Kinderboekenweek in Boekhuis, 
Zijdstraat van 14 tot 15.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 6 oktober:
* Fietstocht Pedaalridders OVAK. 
Start 13.30u bij zwembad, Dreef.
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Zaterdag 8 oktober:
* Snerttocht met oude bromfietsen. 
Start 10.30u. bij Van Leeuwen, Ku-
delstaartseweg 165.

Vergaderingen/bijeenkomsten
.Donderdag 29 september:
* Avond voor (toekomstige) vrijwilli-
gers van Voedselbank van 19.30 tot 
21.30u aan Aalsmeerderweg 32c.
Woensdag 5 oktober:
* Discussie PvdA over politiek van 
lokale waarde In De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u.
Dinsdag 11 oktober:
* Openbare vergadering commissie 
Ruimte en Economie in gemeente-
huis vanaf 20u.
Donderdag 13 oktober:
* Openbare vergadering commis-
sie Maatschappij en Bestuur in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Na rocken met Valium, nu 
Bob Color live in Joppe
Aalsmeer - De band Valium ver-
zorgde zaterdag 17 september een 
optreden in café Joppe. Allemaal 
bekende hits bracht het viertal en 
dit konden de bezoekers waarde-
ren. Er werd meegezongen en er 
was applaus na vele liedjes. Het was 
gezellig druk, mede door de aanwe-
zigheid na elfen van de deelnemers 
aan de avondrit voor oude bromfiet-
sen. Valium speelde daarom door tot 
in de late uurtjes. Aanstaande zater-

dag 1 oktober trakteert Joppe op-
nieuw op livemuziek. Dit keer kun-
nen de bezoekers al wat ‘huiswerk’ 
gaan doen. Rob Wiedijk van The 
Bob Color komt optreden en brengt 
op verzoek bekende hits ten geho-
re. Welk nummer wil jij graag ho-
ren? Kruis het aan op de lijst en wie 
weet wordt jouw liedje gezongen. 
De livemuziek begint rond de klok 
van 21.00 uur en de toegang tot het 
café in de Weteringstraat is gratis.

Concert ‘Inside McCartney’
Ode aan Paul McCartney 
in Oude Veiling vrijdag
Aalsmeer - De Oude Veiling is vrij-
dag 30 september het decor voor 
‘Inside McCartney’, een concert-
voorstelling van Rob Taekema en 
Tim Ouw. Zij brengen een muzika-
le ode aan een van de grootste pop-
artiesten aller tijden. Tijdens ‘Inside 
McCartney’ nemen zanger en gita-
rist Rob Taekema en bassist en pi-
anist Tim Ouw het publiek mee in 
de veelzijdige muzikale levensloop 
van McCartney ná The Beatles. Zijn 
eerste solowerk komt aan bod, het 
vernieuwende album en de periode 
met zijn band Wings komt natuurlijk 
ook voorbij. Van grote hits tot min-
der bekend werk. Taekema en Ouw 
spelen de muziek niet één-op-één 
na, maar voorzien hem van een ei-
gen interpretatie. Het blijft niet bij 
muziek alleen: tussendoor vertelt 
Rob Taekema achtergronden en 
anekdotes over de muziek en het le-
ven van McCartney. Het belooft dan 

ook een zeer gevarieerd programma 
te worden. De avond wordt georga-
niseerd in samenwerking met Boek-
huis Aalsmeer. Aanleiding voor het 
concert is namelijk de onlangs ver-
schenen biografie over Paul Mc-
Cartney van Philip Norman. Het 
Boekhuis is 30 september aanwe-
zig met een boekenkraam vol mooie 
muziekboeken.

Reserveren
‘Inside McCartney’ is vrijdag 30 sep-
tember in de grote bovenzaal van 
De Oude Veiling, Marktstraat 19 in 
Aalsmeer. De zaal gaat om 19.30 uur 
open, het concert begint om 20.00 
uur. Plaatsen reserveren is vanaf he-
den mogelijk. Wie vooraf reserveert 
betaalt 8,50 euro, entree aan de zaal 
is 10 euro. Reserveren kan via Boek-
huis Aalsmeer: boekhuis@boeken-
hof.nl, tel. 0297-324454 of in de win-
kel aan Zijdstraat 12.

Clapton’s classics live op zondagmiddag

Claptunes in The Shack
Oude Meer - Op zondag 2 okto-
ber brengt Claptunes een voortref-
felijk eerbetoon aan het werk van 
Eric Clapton in The Shack. De Clap-
tunes bestaan uit vier muziekvrien-
den, ervaren rasmuzikanten, met de 
energie van jonge honden. In 2014 
begonnen met het doel om samen 
een bluesband te beginnen. Vanaf 
de eerste noten was het raak en het 
idee om er iets speciaals van te ma-
ken ontstond al snel: het songbook 
van Eric Clapton! Claptunes neemt 
je mee langs de songs van Cream, 
Blind Faith, Derek and the Dominos 
en het solowerk van mister Slow-
hand. Clapton ‘s classics’ als: Coca-
ine, Wonderfull Tonight, Sunshine of 
your love en Crossroads komen ui-
teraard voorbij, terwijl ook de ech-
te bluesliefhebbers helemaal op hun 
wenken worden bediend. Een optre-
den van Claptunes is een muziek-
reis door de tijd, die iedere fan van 
classic rock, blues en live muziek 
zal aanspreken. De band bestaat uit 
een strakke ritme sectie, een swin-
gende toetsenist, en een uitstekend 
zanger en gitarist: Stef Woestenenk, 
in The Shack bekend van de CCR 
undercoversessie. Op piano, ham-

mond en zang Henk Buiting, op 
drums en zang Ronald Buiting en op 
bas en zang Han Thie. Hoewel Clap-
tunes er niet naar streeft om Clapton 
noot voor noot te kopiëren benade-
ren ze met vlagen het niveau van de 
meester zelf. Kortom, een te gekke 
muziekbeleving met een meer dan 
voortreffelijke band! Zondag 2 okto-
ber is The Shack open vanaf 15.00 
uur en aanvang van Claptunes is om 
16.00 uur. De entree bedraagt 8 eu-
ro per persoon.

Love, Peace and Happiness
Zondag 9 oktober staat The LSB 
Experience op het podium in Ou-
de Meer. Een band die iets heel bij-
zonders te bieden heeft, namelijk 
prachtig meerstemmige zang en 
bijzonder mooi gezamenlijk akoes-
tisch gitaarspel. Denk aan num-
mers van Crosby Stills & Nash, The 
Beatles, Jackson Browne, James 
Taylor, The Doobie Brothers, Paul 
McCartney en The Eagles. Vrij-
dag 7 oktober: release party van de 
nieuwe cd van Bluesband Stack-
house. Kijk voor het volledige pro-
gramma op: www.the-shack.info.                                                                                                                                            
Schipholdijk 253b, Oude Meer.   

3 Weken super bands live 
in cultureel café Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 
oktober gaan in Bacchus de spots 
aan voor de New Original Rhythm 
Architects, kortweg NORA. Deze 
vierkoppige band uit Utrecht speelt 
Soulfusion, groovende soul met een 
funky feel, een knipoog naar jazz en 
hints naar blues, latin en disco. Op 
zang Nora Iburg, op gitaar en zang 
Frank Wolff, op bas en zang Jan van 
der Hoeven en op drums en zang 
Ferdi Schaap. 

Tristan en Guitar Syndicate
Op vrijdag 7 oktober komt Tristan 
met zangeres Evelyn Kalansee op-
treden in Bacchus. Een Nederlandse 
band die het levenslicht zag in 2014 
en bestaat uit louter topmuzikanten 
uit de Jazz en pop scene. Het geluid 
van deze band kenmerkt zich door 
diep groovende funky sounds aan 
elkaar gezongen met de soul stem 
van Evelyn Kalansee. In de muziek 
van Tristan zijn duidelijk de echo’s 
hoorbaar van Toto, Tower of Power, 
Incognito en Brand New Heavies.  
Inmiddels heeft de band al drie cd’s 
op hun naam staan en zijn er regel-
matige optredens geweest in Enge-
land en Duitsland. Tristan bestaat 
uit drummer Sebastiaan Cornelis-
sen, bassist Frans Vollink, toetse-
nist Coen Molenaar en gitarist Guy 
Nikkels. 
Zaterdag 15 oktober presenteert 

Bacchus: The Guitar Syndicate, een 
ontmoeting tussen gitaristen met 
verschillende achtergronden aan-
gevuld met een groovy contrabas 
en drums. De muziek van de Gui-
tar Syndicate gaat verder dam 1 stijl. 
In plaats daarvan zorgt zij voor een 
unieke caleidoscoop van geluiden 
en smelten zij jazz, latin, Braziliaan-
se en klassieke invloeden allemaal 
samen tot hun eigen geluid. Met 
Nelson Latif uit Brazilië op 7-snari-
ge gitaar, David Golek uit Israël op 
elektrische gitaar, Breno Viricimo uit 
Brazilië op bass en Olaf Keus uit Ne-
derland op drums. 
Speciale gast is de Braziliaanse zan-
geres en gitariste Camila Costa die 
toevallig die slechts week in Neder-
land verblijft. Camila is afkomstig 
uit Rio de Janeiro en heeft in Brazi-
lië een naam opgebouwd als lid van 
de groep Sururu na Roda. In 2013 
en 2015 heeft ze een theater tour 
door Nederland gemaakt met the 
vijf Great Guitars (onder andere Jan 
Akkerman, Erwin Java, Jan Kuipers). 

Cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat gaat alle muziekavonden 
open om 21.00 uur, aanvang con-
cert: 21.30 uur. De toegang is op 
1 en 15 oktober uw/jouw gift, op 7 
oktober wordt 10 euro entree ge-
vraagd. Reserveren voor dit concert 
is via de Bacchus site mogelijk. Vijfde editie discofeest in The Beach

Nog kaarten te koop voor 
Ferry Maat in Aalsmeer
Aalsmeer - De vijfde editie van Fer-
ry Maat in Aalsmeer was dit jaar 
binnen twee weken uitverkocht. 
Toch zijn er veel kaarten voor dit dis-
cofeest helaas niet opgehaald. De-
ze gaan nu de vrije verkoop in, om-
dat Ferry Maat, Mike, Kees en Mar-
cel denken dat er toch nog diverse 
mensen zijn, die in eerste instantie 
te laat waren met de aankoop van 
kaarten, maar die graag een dans-

je komen doen. 
Zaterdag 8 oktober niet thuis op 
de bank zitten, maar een geweldig 
feest vieren in The Beach aan de 
Oosteinderweg? Er is nu de kans om 
er alsnog bij te zijn.  
Stuur een mail naar hbruin@caiway.
net om zeker te zijn van een kaartje. 
Mis 8 oktober niet, het wordt weer 
een spektakel met zeker enkele ver-
rassingsacts. 

Vol podium tijdens eerste Guilty Pleasures Night. Foto: Take A Picture

Zet 12 november alvast in agenda
Guilty Pleasures Night II 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - Nog één keer, omdat 
het zo leuk was en omdat de liedjes 
nog lang niet op waren kondigt ini-
tiatiefnemer Joran van Liempt met 
veel plezier de tweede editie van de 
Guilty Pleasures Night aan. Met een 
splinternieuw thema en in navolging 
op de Glamrock Night en de Duet 
Night nu dus de tweede editie van 
de Guilty Pleasures Night. Vorig jaar 
kwamen artiesten voorbij komen 
als Anita Meijer, Grace Jones, Kate 
Bush en Rick Ashley. 
De avond wordt gedragen door een 
splinternieuwe basisband inclu-
sief blazers en een koor. De Guilty 
Pleasures worden gezongen door 
zeventien lokale en intercontiloka-
le vocalisten.  
Nog niet eerder hebben zovéél 
deelnemers zich aangemeld. Zan-

gers en zangeressen zijn van uit-
eenlopende niveaus, waarvan de 
één haar debuut gaat maken en de 
ander onlangs bij De Wereld Draait 
Door zong. De jongste deelnemer 
is 12; de oudste haalt 12 november 
hopenlijk nog maar net. Veel beken-
den uit Aalsmeer, maar ook deel-
nemers die per vliegtuig overko-
men voor deze avond. De genres lo-
pen uiteen van jaren-zestig rock tot 
zoetsappige jaren-negentig glijers, 
en een potpoerrie van dijenkletsers 
uit de vijftiger jaren tot een heel ja-
ren-zeventig disco blok.
Zet zaterdag 12 november vast in je 
agenda. Tickets uitsluitend aan de 
deur à 7,50 euro. De Guilty Pleasu-
res Night II is in De Oude Veiling in 
de Marktstraat en begint om 22.00 
uur, zaal open vanaf 21.00 uur.

Cabaret met overtuiging!
Aalsmeer - Van  lekker luchtig naar 
zware shit en weer terug. Dat gin-
gen de bezoekers aan de cabaret-
voorstelling ‘Stop met huilen’ afge-
lopen zaterdag 24 september in cul-
tureel café Bacchus. Het aanstor-
mende cabarettalent Emiel van der 
Logt opende met zijn show het ca-
baretseizoen in het knusse Bacchus. 
Met overtuiging, een hoge dosis 
energie en vooral veel plezier stond 
hij op het podium. Het publiek kon 
de voorstelling zeker waarderen. Na 
afloop klonk een gemeend en lang 
applaus. 
De komende maanden trakteert de 
stichting KCA maandelijks op een 
cabarettalent in cultureel café Bac-
chus. Noteer alvast 22 oktober, 19 
november en 10 december in de 
agenda. Dan gaan de spots respec-
tievelijk aan voor Anne Neuteboom 

met ‘Weg’, Ellen Dikker met ‘Buiten-
spel’ en Max van den Burg met ‘Op 
een bedje van rucola’.
Foto: www.kicksfotos.nl STAGE
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klassieke gitaar 4/4
‘Valencia’ €95,-

Groot assortiment 
ukelele’s

(diverse kleuren en motieven)

Stemapparaat voor 
gitaar ‘CLX’ €14,95

Blokfluit ‘Yamaha’
(Kunststof) €10,-
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Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

officiële mededelingen
29 september 2016

20.50 4. Vaststelling grondexploitatie 
  Polderzoom, fase 1
21.05  Vragenkwartier
21.20  Sluiting

vergadering donderdag 13 oktober 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie Maatschappij 
en Bestuur op donderdag 13 oktober 2016, 20.00 uur.

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. Kuin
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Wijziging beleid eigen bijdragen Wmo bij 
  Begeleiding, respijtzorg en 
  maatschappelijk werk
20.35 4. Herziening Gemeenschappelijke Regeling 
  Gemeentelijke en Gezondheidsdienst 
  (GGD) Amsterdam-Amstelland 
21.05 5. Verordening onderwijshuisvesting c.a.
21.35 6. Ónder voorbehoud: Kredietvoorstel 
  onderhoudsmaatregelen voormalige 
  VVA-kantine
22.05 7. Raadsconsultatie Governance 
  Metropoolregio Amsterdam
22.35  Vragenkwartier
22.50  Sluiting

ter inZagelegging ontWerpbestemmingsplan 
‘nieuW calslagen 2016’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend, dat met ingang van 30 september 2016 t/m 
10 november 2016 voor een ieder ter inzage ligt het ont-
werpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 2016’ met de daarop 
betrekking hebbende stukken. 

doelstelling
Het project Nieuw-Calslagen voorziet in de bouw van maxi-
maal 15 vrijstaande woningen en inrichten van het openbaar 
gebied rondom het historische kerkhofje Calslagen. Deze be-
stemmingsplanherziening beoogt het juridisch planologisch 
toetsingskader te zijn voor de aanvragen om omgevingsver-
gunningen en het beoogd gebruik voor de komende tien jaar. 

inzien ontwerp bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als 
het rechtsgeldige bestemmingsplan. 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken van 30 september 2016 t/m 10 no-
vember 2016 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09A-OW01, 
en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstij-
den zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen. 

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen. 

indienen zienswijze
Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden 
gericht aan de gemeenteraad van Aalsmeer (postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestem-
mingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’. Zienswijzen kunnen te-
vens via de gemeentelijke website worden ingediend door 
op de hiervoor genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te 
kiezen. Degene die buiten de openingstijden inzage wil heb-
ben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil 
brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend 
ambtenaar via tel. 0297-387575.

start vervolg uitvoering van drie 
verkeersprojecten in kudelstaart

Maandag 10 oktober gaat de gemeente Aalsmeer verder met 
de uitvoering van drie Kudelstaartse verkeersprojecten. Door 
deze projecten zal de verkeersveiligheid verbeteren. De werk-
zaamheden bij de madame Curiestraat zijn inmiddels afge-
rond. Bij de Bilderdammerweg wordt een opstelstrook voor 
bussen gemaakt, zodat de bussen niet meer op het parkeer-
terrein hoeven te rijden, waar veel kinderen van de sport-
clubs fietsen. Ook de rotonde tussen de Bilderdammerweg 
en de Wim Kan dreef zal worden aangepast. De fietspaden 
worden rondgelegd, zodat er een fietsaansluiting is aan zo-
wel aan de kant van de tennisclub als aan de kant van de 
voetbalclub. Het zal hierdoor veiliger worden. Ook hier zal 
voor de herkenbaarheid het fietspad in rood asfalt worden 
aangelegd. De werkzaamheden starten 10 oktober a.s. en 
duren circa 5 weken. De kruising van de Kudelstaartseweg 
en de Bachlaan zal worden aangepast. Op de verhoging zal 
nieuw asfalt komen en markeringen, zodat het in de bocht 
minder glad zal zijn. Op de fietsstroken komt rood asfalt. 
Een deel van de dijk zal worden opgehoogd. Ook komt er een 
zebrapad langs het fietspad. De start is 17 oktober a.s. en 
de werkzaamheden duren circa 5 weken. Voor vragen kunt u 
terecht bij de heer J. Overbeek, toezichthouder van het pro-
ject, 06-26070605 en/of de heer m. Abrahams, projectleider 
van het project, 020-5404288. 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
rectificatie, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2016/047777), het 

aanleggen van een in- en uitrit en het plaatsen van een 
duiker. Toelichting: In de bekendmakingen van 8 septem-
ber jl. is een onvolledige omschrijving van het project 
vermeld.

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. 

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. 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)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 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.

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.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

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 bezwaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/051123), het aanleggen 

van een in- en uitrit
- Stommeerkade 8, 1431 EJ (Z-2016/051174), het wijzigen 

van de tuinmuur door verlaging naar 2 meter
- Parkeerplaats Praamplein thv 2-4, kadastraal bekend G 

6424, 1431 CV (Z-2016/051849), het plaatsen van een 
stand alone geldkiosk

- Uiterweg 228 Kwek, 1431 AV (Z-2016/051856), het her-
inrichten van een perceel

- Midvoordreef 14, 1433 DG (Z-2016/052104), het plaat-
sen van een opbouw op de aanbouw aan achterzijde wo-
ning

- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/052101), het bouwen 
van een woning en brug tbv. toegang terrein

- Rameaulaantje 20, 1431 XZ (Z-2016/052085), het reali-
seren van een parkeerplaats voor woning op eigen terrein

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Machineweg 133, 1432 EP (Z-2016/043050), brandveilig 

gebruik t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten en het afwij-
ken van het bestemmingsplan ten behoeve daarvan. 

- Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2016/041377), het uit-
breiden van het Blue Mansion Hotel en het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve daarvan.

geweigerde 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 weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie
- Cyclamenstraat 39, 1431 RZ (Z-2016/034742), het aan-

leggen van een in- en uitrit. Verzonden: 20-09-2016

buiten behandeling gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Azaleastraat 3, 1431 SH (Z-2016/042657), het oprichten 

van een schuur. Verzonden: 22 september 2016

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Spilstraat 7 en 7a, 1433 HD (Z-2016/042958), het ver-

anderen van het voormalige dokterspraktijk in 2 aparte 
woningen. Verzonden: 20-09-2016

- Hadleystraat 1-3, 1431 SK (Z-2016/030884), het verande-
ren van een gedeelte van het beauty-center tot woning. 
Verzonden: 22-09-2016 

- Recreatie-eiland De Zwetzudde (H 3521), (Z-2016/031365), 
het plaatsen van een blokhut. Verzonden: 21-09-2016.

- Thailandlaan 13, 1432 JG (Z-2016/040988), het oprichten 
van een kantoor en magazijn en het aanleggen van een 
in- en uitrit. Verzonden: 23-09-2016.

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk.
- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/051995), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning.

ontvangen meldingen, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen 
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen be-
zwaar en/of beroep mogelijk. 
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/051492) het opstar-

ten van een inrichting.

bekendmakingen 
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

verhuiZen? geef het door! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “On-
bekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in 
de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

voornemen opschorten bijhouding 
persoonslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) 
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Stasiak-Iwańska A. 19-04-1985 19-09-2016
Zieliński K.W. 15-08-1988 20-09-2016
Francke J.A. 05-12-1966 20-09-2016
Verhoogt E.E. 30-10-1970 20-09-2016
Blom P.J.J. 29-04-1992 22-09-2016
Heijstek A.G.P. 10-04-1987 23-09-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend 
in de basisregistratie personen (brp)

besluit
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.  Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de persoonslijsten van deze personen in de BRP 
niet meer bij te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit 
adres niet meer staan ingeschreven en staan geregistreerd 
als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Głuszek Z.J. 29-08-1961 23-09-2016
Măzgărean C.M. 24-12-1978 20-09-2016
Popa M.V. 26-06-1980 20-09-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. U 
kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
tel. waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een 
kopie van het besluit mee.

vergadering op dinsdag 11 oktober 2016
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en 
Economie op dinsdag 11 oktober 2016, 20.00 uur.

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw W.B. Alink-Scheltema
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststelling bestemmingsplan 
  Polderzoom, fase 1

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

officiële mededelingen
29 september 2016

geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het college van 
burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende 
melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 49, 1432 AD (Z-2016/049892), het slopen 

van een woning met bijgebouwen en kas en het verwijde-
ren van asbesthoudende materialen

- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/050525), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning

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

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:
- Legmeerdijk 313, (Z-2016/044173) Flora Holland Trade 

Fair van 2 t/m 4 november 2016, verleend op 22 septem-
ber 2016

commissie ruimtelijke kWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

ter inZage
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 

2016’ met de daarop betrekking hebbende 
stukken

vervolg van vorige blz.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

Roerig overleg De Dorper
Aalsmeer - De overlegavond van 
wijkraad De Dorper maandag 26 
september in De Oude Veiling was 
er één van veel argwaan en voorba-
rige zorgen. De avond begon ove-
rigens met een verrassende uit-
leg van het beeldkwaliteitsplan. De 
heren Frank van der Neut en Jan 
Ligthart kwamen - namens de ge-
meente - vertellen wat dit plan in-
houdt. Aan de hand van een power-
point presentatie werd in grote lij-
nen het plan ontvouwt. Waar het 
omgaat is het beter in kaart brengen 
van het beheer en onderhoud van 
de buitenruimte. Dat gaat door mid-
del van metingen. Landelijk worden 
al in meerdere steden kwaliteitsme-
tingen uitgevoerd en deze werken 
naar tevredenheid. Een ingenieus 
apparaat meet ongewenste situa-
ties wat betreft overlast huisval en 
onder andere achterstallig groen-
onderhoud. De gemeente gaat uit 
van plan B, hetgeen betekent dat 
het straatbeeld - zwerfvuil, onkruid 
(hinderlijke dode takken en snoei-
achterstand) overvolle afvalbak-
ken en bankjes - binnen de normen 
van een voldoende (5% per honderd 
vierkante meter) worden gehouden. 
Er wordt gewerkt met een A-, B-, C- 
en D- systeem. Aalsmeer kiest voor 
het B systeem in het algemeen om-
dat dit budgetair haalbaar is en zal 
op sommige bijzondere plekken kie-
zen voor het A systeem. Speciaal zal 
er gelet worden op winkelcentra en 
parken. Zestig locaties binnen de 
gemeente worden regelmatig be-

keken en gemeten. De uitvoering 
geschiedt nu nog gefaseerd. In het 
plan is ook opgenomen dat de com-
municatie naar bewoners via wijk-
overleg en de lokale media wordt 
geïntensiveerd. Dat telt tevens voor 
de samenwerking met de Meerlan-
den. Op de basisscholen krijgen de 
leerlingen onderwijs in het scho-
ner houden van de straten, zij moe-
ten zich bewust worden niet zomaar 
iets weg te gooien. Het plan staat 
nog in de kinderschoenen, maar er 
wordt hard aangewerkt Aalsmeer 
schoner en mooier te krijgen. Na 
de uitleg barstte de ontevredenheid 
los. “Na ieder weekend ziet het cen-
trum van Aalsmeer er niet uit. Iedere 
ochtend een puinhoop in de straten. 
En waarom niet meer controle bij 
de jachthavens, moet je eens kijken 
wat de mensen allemaal neerzetten 
bij de bakken. Daar zijn die bakken 
helemaal niet op berekend.” Er werd 
aangedrongen deze ongewenste si-
tuaties te melden bij de gemeente. 
Met Meerlanden bellen heeft geen 
zin. Men ging over op een luchtiger 
onderwerp: De kunstkasten. “Ge-
woon doen”, was de reactie van de 
aanwezigen. 

Lidl, bank en brug
Zoals het er nu naar uit ziet gaat de 
sloophamer in december zijn werk 
doen bij de kantoren van de Rabo. In 
december opent de bank een kan-
toor aan het eind van de Zijdstraat. 
De vraag werd gesteld waarom de 
Lidl zo graag naar Aalsmeer wil ko-

Bilderdammerweg en Bachlaan
Start vervolg uitvoering 
drie verkeersprojecten
Kudelstaart - Maandag 10 okto-
ber gaat de gemeente verder met 
de uitvoering van drie Kudelstaartse 
verkeersprojecten. Door deze pro-
jecten zal de verkeersveiligheid ver-
beteren. De werkzaamheden bij de 
madame Curiestraat zijn inmiddels 
afgerond. Bij de Bilderdammerweg 
wordt een opstelstrook voor bus-
sen gemaakt, zodat de bussen niet 
meer op het parkeerterrein hoeven 
te rijden, waar veel kinderen van de 
sportclubs fietsen. Ook de rotonde 
tussen de Bilderdammerweg en de 
Wim Kan dreef zal worden aange-
past. De fietspaden worden rond-
gelegd, zodat er een fietsaansluiting 
is aan zowel de kant van de tennis-
club als aan de kant van de voetbal-
club. Het zal hierdoor veiliger wor-
den. Ook hier zal voor de herken-

baarheid het fietspad in rood asfalt 
worden aangelegd. De werkzaam-
heden starten 10 oktober en duren 
circa 5 weken. De kruising van de 
Kudelstaartseweg en de Bachlaan 
zal worden aangepast. Op de ver-
hoging zal nieuw asfalt komen en 
markeringen, zodat het in de bocht 
minder glad zal zijn. Op de fiets-
stroken komt rood asfalt. Een deel 
van de dijk zal worden opgehoogd. 
Ook komt er een zebrapad langs het 
fietspad. De start is 17 oktober en 
deze werkzaamheden duren even-
eens circa 5 weken.
Voor vragen kunnen inwoners te-
recht bij de heer J. Overbeek, toe-
zichthouder van het project, via 06-
26070605 en/of de heer M. Abra-
hams, projectleider van het project, 
via 020-5404288. 

Ambitieus plan stichting De Bovenlanden

De Seringen Kamer sluit 
aan op Keukenhof
Aalsmeer - Stichting De Boven-
landen heeft een ambitieus nieuw 
plan gemaakt voor het gebied tus-
sen de Historische Tuin en het poel-
tje bij jachthavenbedrijf Otto. Met dit 
plan, De Seringen Kamer gedoopt, 
doet de stichting mee aan de idee-
enwedstrijd Holland Call van de pro-
vincie Noord Holland. Het doel hier-
van is om cultureel erfgoed in een 
toeristisch aantrekkelijke omgeving 
in stand te houden of te versterken. 
De Bovenlanden ziet de bloemen- en 
seringenteelt als cultureel erfgoed 
dat dreigt te verdwijnen. Door het 
gebied te transformeren naar een 
parkachtige en bloemrijke omgeving 
wil De Bovenlanden meer toeristen 
kennis laten maken met de geschie-
denis van de bloementeelt en de se-
ringencultuur in het bijzonder. Tege-
lijkertijd wil de stichting het groe-
ne karakter van het gebiedje bewa-
ren. Het prijzengeld en de hulp van 
de provincie moet het plan uit de 
schetsfase tillen.

Imago versterken
In Noord-Holland zijn nog teveel pa-
den onbewandeld, verhalen onge-
lezen, gebouwen niet betreden en 
schilderijen niet bekeken, schrijft de 
provincie op haar site. Om dit cultu-
rele erfgoed te laten herleven is de 
provincie Noord-Holland voor der-

de keer op zoek gegaan naar out-of-
the-box-ideeën en nieuwe concep-
ten die meer bezoekers trekken naar 
deze prachtige plekken. Stichting 
De Bovenlanden ziet hier kans om 
vanuit een ander perspectief naar 
de ontwikkeling van de bloemen-
teelt als cultureel erfgoed te kijken. 
Het projectvoorstel De Seringen Ka-
mer is op dit moment al geselecteerd 
bij de beste twintig. Hiermee krijgt 
de stichting hulp om het idee verder 
uit te werken. Het plan komt boven-
op de structuurvisie van de gemeen-
te, maar legt de accenten duidelijk 
anders. Het karakter en de structuur 
van deelgebied acht, zoals het in de 
structuurvisie heet, moet volgens De 
Bovenlanden behouden blijven zodat 
de functie van de Historische Tuin 
nog beter uit de verf kan komen. Te-
gelijkertijd wil de stichting het imago 
van Aalsmeer als bloemendorp ver-
sterken, de combinatie van natuur, 
teelt van bloemen en waterstructuur 
uitbreiden, een verbinding leggen 
tussen het centrum en de poel, nieu-
we doelgroepen aantrekken uit een 
overlopend Amsterdam en wat werk-
gelegenheid creëren. Centraal staat 
echter wel het landschap en de ei-
gen sierteelt.

Seringenteelt museaal
Piet Harting, lid van het dagelijks 

bestuur, zegt het zo: “Op dit mo-
ment is het vrijwel onmogelijk om 
subsidie te krijgen voor het behoud 
van cultuurakkers. Als Bovenlanden 
hopen we daarom als eerste fina-
list te eindigen. Met het prijzengeld 
kunnen onze ideeën verder wor-
den uitgewerkt om partijen te be-
naderen voor deelname en financie-
ring. Holland Call is dus geen moti-
vatie geweest om De Seringen Ka-
mer te bedenken. Holland Call is 
voor ons een kans om het idee ver-
der uit te werken. De Seringen Ka-
mer wordt een grootschalige recre-
atieve voorziening, waarin de slo-
gan ‘Aalsmeer Bloemendorp aan het 
Water’ in de meest ruime zin tot ui-
ting komt. Al enige decennia wor-
den De Bovenlanden in een adem 
genoemd met seringencultuur. Ooit 
werd echter een veelheid aan bloe-
misterijgewassen geteeld op de ak-
kers. Wij denken dat de seringen-
cultuur binnen enkele decennia een 
museale teelt is geworden. Dat is 
vrijwel onvermijdelijk. Daarmee be-
hoort de teelt in feite tot een cultu-
reel erfgoed dat verloren dreigt te 
gaan. Ik verwacht dat bij het door-
ontwikkelen van De Seringen Kamer 
er een nauwere samenwerking met 
de Historische Tuin gaat ontstaan. 
Ons plan voldoet aan alle eisen die 
de provincie stelt.” 

Leemte Keukenhof vullen
“Een van die eisen is een forse toena-
me van het aantal toeristen”, vervolgt 
Harting. ”Dat moet lukken als we de 
leemte weten te vullen die ontstaat 
na sluiting van De Keukenhof. Van-
uit de toeristenindustrie wordt dat 
geschat op 100.000 tot 150.000 be-
zoekers. De Seringen Kamer is een 
publiekstrekker als schakel tussen 
dorp, waterlandschap en bloemen-
teelt. Naar ons idee blijft de wissel-
werking tussen land en water be-
staan en voorkomen we tegelijkertijd 
dat het gebied te veel versteend. Het 
moet een mix van bloemen en water-
sport worden met bijvoorbeeld pont-
jes naar de Aalsmeerderdijk en het 
direct daarachter liggende Genie-
park.” 

Liever geen recreatiewoningen
Uit het plan blijkt dat De Boven-
landen weinig heil ziet in de bouw 
van recreatiewoningen. Dan ziet de 
stichting liever een scheiding tussen 
woningbouw en De Seringen Kamer. 
De grens moet dan komen op de 
plek waar vroeger een sloot liep pa-
rallel aan de Uiterweg. De Bovenlan-
den wil woningbouw achter het lint 
van de Uiterweg niet helemaal uit-
sluiten. Er mag in ieder geval weinig 
gebouwd worden voor permanen-
te bewoning in verband met Schip-
hol, maar de stichting ziet toch ruim-
te voor een viertal exclusieve bouw-
koppen. 

Stichting De Bovenlanden maakt 
zich de komende tijd sterk voor de 
eerste prijs en hoopt zo het plan ver-
der uit te kunnen gaan werken. Be-
gin oktober gaat het bestuur op pad 
voor een presentatie bij de provincie 
voor de volgende ronde.

Gemeentehuis 
1 dag dicht voor 
werkzaamheden

Aalsmeer - Vrijdag 14 oktober is 
het gemeentehuis een dag geslo-
ten vanwege bouwwerkzaamhe-
den. Het gemeentehuis naar ont-
werp van architect Berghoef is een 
monument. Sinds de bouw in 1960 

Vlnr: wethouder Haarlemmermeer Derk Reneman, Provincie Noord Holland 
Dick Winters, wethouder Aalsmeer Jop Kluis,  Stadsregio (wethouder Amster-
dam) Pieter Litjens en wethouder Uithoorn Marvin Polak.

Sneller en efficiënter OV
Samenwerkingsovereenkomst 
voor nieuwe busbaan N196
Aalsmeer - Op 22 september te-
kenden gemeente Haarlemmer-
meer, Aalsmeer, Uithoorn, Stad-
regio Amsterdam en de provincie 
Noord-Holland de samenwerkings-
overeenkomst voor de realisatie van 
een hoogwaardige Openbare Ver-
voersverbinding, of te wel een nieu-
we busbaan, over een gedeelte van 
de N196. 
Het project is in nauwe samenwer-
king met deze partijen tot stand ge-
komen. De provincie Noord-Holland 
neemt de uitvoering van de busbaan 
op zich. Begin 2017 is naar verwach-
ting een aannemer geselecteerd en 
start de voorbereiding van uitvoe-
ring. De daadwerkelijke aanleg start 
in de loop van 2017. Volgens plan-
ning kunnen de eerste bussen in 
het voorjaar van 2019 over de nieu-
we busbaan rijden.

Wethouder Jop Kluis: “Over de her-
inrichting van de Burgemeester 
Kasteleinweg is uitgebreid gespro-
ken met omwonenden. Ik ben ook 
er blij dat we nu de samenwerkings-
overeenkomst hebben ondertekend 
en we in Aalsmeer kunnen begin-
nen met het aaneenhechten van 
onze mooie gemeente. Zo krijgt de 
paralelstructuur een dorps karakter 
met een veel groenere uitstraling.”

Busbaan door de rotonde
De vrij liggende busbaan komt tus-
sen de kruising met de Fokkerweg 
(Haarlemmermeer) en de kruising 
met de Poelweg (Uithoorn) te lig-
gen. In het tracé zijn 5 rotondes op-
genomen. Bij vier rotondes rijdt de 
bus echter recht door de roton-
de heen. Door over het middenei-
land heen te rijden wordt de busrit 
voor de reiziger niet alleen sneller, 
maar ook comfortabeler. Alleen op 
de rotonde bij de Zwarteweg rijdt 
de bus met het verkeer mee. Bij de 
Fokkerweg wordt een knooppunt 
aangelegd om overstappen moge-
lijk te maken naar het Sternet van 
Schiphol. In Haarlemmermeer sluit 
de nieuwe busbaan aan op het be-
staande HOV tussen Hoofddorp en 
de Fokkerweg; in Uithoorn op het 
bestaande HOV in Uithoorn. 

Veilig fietsen
Naast de herinrichting van de N196 
komen er ook betere fietspaden. Zo 
leggen we 1,5 km ontbrekend snel-
fietspad, aan en verbreden we het 
fietspad over een lengte van 2.2 ki-
lometer zodat het voldoet aan de 
laatste eisen. Ook komt er een fiets-
onderdoorgang bij de Aalsmeerder-
brug en een fietstunnel bij de Leg-
meerdijk. 

Gestolen fiets in 
beslag genomen 

Aalsmeer - Op 19 september is bij 
een woning aan de Zwarteweg een 
man met Poolse nationaliteit aange-
houden. Aan het huis werden braak-
sporen aangetroffen. De woning 
bleek onbewoond en al een paar 
dagen door deze man als onderdak 
te worden gebruikt. Uit het lopen-
de onderzoek bleek de man in het 
bezit te zijn van een gestolen fiets. 
De fiets waarop hij zich verplaatste 
bleek in 2011 in Aalsmeer gestolen. 
Het rijwiel is in beslag genomen.
 

is er echter nauwelijks meer iets 
gedaan aan onderhoud. Om het 
gebouw te behouden voor de toe-
komst zijn groot onderhoud en re-
novatie noodzakelijk. De raadzaal is 
het eerste aan de beurt. De sloop-
werkzaamheden beginnen op vrij-
dag en gaan op zaterdag en zon-
dag door, zodat het gemeentehuis 
slechts één dag dicht hoeft. Tijdens 
de verdere verbouwing blijft het ge-
meentehuis open voor dienstverle-
ning.

men? Het antwoord bleef uit, maar 
voorzitter Dick de Geus had wel een 
mening: “Nu wordt er nog gemop-
perd op de komst van de Lidl, maar 
wedden dat heel veel Aalsmeer-
ders straks hier hun boodschap-
pen gaan doen?” Waar de geres-
taureerde brug bleef die de Dorps-
straat een fraai aanzien moet gaan 
geven, was een schriftelijk binnen 
gekomen vraag. Die brug gaat ze-
ker terug komen, maar wanneer? 
Voorlopig is men in Aalsmeer nog 
niet uitgebouwd en zolang er zo-
veel vrachtverkeer door de Dorps-
straat moet, komt de brug niet terug 
en moeten de bewoners nog even 
geduld hebben. 

Verkeersveiligheid 
Opnieuw speelde de gemoederen 
bij de aanwezigen behoorlijk op. Het 
onderwerp verkeersveiligheid leeft. 
“Ik vind dat wij ons sterk moeten 
maken om de overlast en het ge-
vaar van het vele vrachtverkeer te-
rug te dringen. Waarom wachten wij 
zo lang?” Deze hartenkreet werd nu 
wat serieuzer genomen dan voor-
gaande vergaderingen. Een aantal 
mensen was bereid de koppen bij 
elkaar te steken, zodat bij de vol-
gende vergadering er meer concre-
te plannen op tafel komen te liggen. 
Alle buurtbewoners worden opge-
roepen om maandag 28 november 
om 19.30 uur naar De Oude Veiling 
te komen. Via enquête formulieren, 
die de bewoners binnenkort in hun 
bus vinden, kunnen zij alvast duide-
lijk maken wat hun wensen zijn om 
het Centrum verkeersveiliger te ma-
ken. 

De roerige vergadering werd afge-
sloten met informatie over Schiphol, 
zoals altijd was het een onsamen-
hangend verhaal. Niets is nog dui-
delijk, er kan nog van alles gebeu-
ren en toch ook weer niet. Maar, dat 
het er boven Aalsmeer niet rustiger 
op wordt staat wel vast.  
Janna van Zon
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Inloopbijeenkomst goed bezocht
Meedenken over bijzonder 
recreatiegebied Hornmeer
Aalsmeer - Veel animo was er af-
gelopen maandag 26 september 
voor de inloopbijeenkomst over de 
inrichting van het voormalige VVA 
terrein tussen de Dreef en de Bur-
gemeester Kasteleinweg. Het be-
treft invulling van liefst zes voetbal-
velden. Volgens wethouder Gertjan 
van der Hoeven een ‘unieke kans 
om een prachtig groen recreatie-
gebied voor jong en oud te ontwik-
kelen’. De inloop vond plaats tus-
sen half vier in de middag en half 
acht ‘s avonds en nagenoeg conti-
nu lieten inwoners zich informeren 
en deelden zij hun mening door een 
‘wens’-formulier in te vullen. De een 
wil weer een heerlijke wandelingen 
kunnen maken, met of zonder hond, 
door de twee parken aan elkaar te 
verbinden, de ander wil de natuur 
veel ruimte geven, misschien bui-
ten fitness, een moestuin inrichten 
en avontuurlijk spelen staat hoog op 
het wensenlijstje. 

Kaartjes plakken
De volwassenen werd gevraagd met 
kaartjes aan te geven wat hun voor-
keuren en specifieke wensen zijn. Er 
werd enige creativiteit gevraagd. De 
kaartjes moesten passen op één A4-
tje inclusief geschreven tekst. Voor 
de gemeente zijn handhaven van het 
water, benutten bestaande beplan-
ting, ontwikkelen fiets- en wandel-
routes en ruimte voor iedereen (jong 
en oud) inclusief honden(school) 
randvoorwaarden. Rekening moet 
wel worden gehouden met een be-
perkt beschikbaar budget! 

Druk tijdens kindersessie 
Voor de jongste jeugd was er tus-
sen vier en vijf uur een speciale kin-
dersessie. De jongens en meisjes 
mochten tekeningen van hun wen-
sen maken en met elkaar een avon-
tuurlijke speeltuin knutselen. Als het 
aan de kinderen ligt wordt het ter-

rein een heus kinderparadijs met 
klimtouwen, een kabelbaan, boom-
hutten en een waterspeelplaats. In 
de krant vorige week deed kinder-
burgemeester Sophie van Raaphorst 
een oproep om samen een ‘gave 
speeltuin’ te komen ontwerpen. Aan 
haar oproep was goed gehoor gege-
ven, het was ‘dringen’ bij de knut-
seltafels. Aan de jongeren tussen de 
12 en 23 jaar werd gevraagd mee te 
denken over de vervanging van de 
Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) 
en het basketbal- en het trapveldje.

Triade en woningen
De invulling van dit bijzondere re-
creatiegebied staat vooralsnog voor 
bijna 100 procent open. Vast staat 
wel dat bij de Dreef (op het voor-
malige hoofdveld) het Integraal Kin-
dercentrum Triade komt met hier-
in ruimte voor de basisscholen De 
Wegwijzer en De Hoeksteen en kin-
deropvang en rond het gebouw een 
avontuurlijk schoolplein. Aan de zij-
de van de Zwarteweg komen circa 
50 woningen. De herinrichting gaat 
natuurlijk nog wel even duren, maar 
de gemeente hoopt wel de vaart er 
in te kunnen houden. Er gaan werk-
groepen opgericht worden en er ko-
men nog meer informatie-avonden. 
De gemeente gaat nu eerst aan de 
slag met alle wensenlijstjes. 

Bouw vierde sporthal
Echter, dit betekent niet dat het 
‘werk’ stil ligt. Het voetbalcomplex 
van FCA met heel luxe, sproeiers 
onder de kunstgrasvelden, is klaar, 
dus wacht de volgende stap. En dat 
is als eerste de bouw van de vierde 
sporthal naast het zwembad. Hier is 
al een aanvang mee gemaakt, op 13 
oktober is een officieel moment ge-
pland, en de herinrichting van de 
parkeerplaatsen aan de Beethoven-
laan en Dreef staat bovenaan de lijst 
van aanpak. 

Wethouder Van Duijn aanwezig bij wijkoverleg Dorpsraad

Onbegrijpelijk: Nog steeds geen 
2e supermarkt in Kudelstaart
Kudelstaart - Onbegrijpelijk vin-
den ze het, nog steeds geen initi-
atief om een tweede supermarkt 
in Kudelstaart te openen. Een dis-
counter in een andere prijsstelling, 
willen de inwoners graag. Nu doen 
veel Kudelstaarters hun boodschap-
pen buiten het dorp. Eén van de re-
den voor sommige mensen is dat de 
Albert Heijn gewoon te duur is voor 
hen, zo werd gezegd. 
Niets ten nadele overigens van eige-
naar Jos Alders, de familie werd al-
om geprezen voor de goede service 
al vele jaren. Van de verkoop langs 
de straten naar een kleine markt tot 
de huidige super in het winkelcen-
trum.  De familie Alders wil graag 
uitbreiden en dit is hen gegund, zo 
bleek afgelopen maandag 26 sep-
tember tijdens het wijkoverleg in het 
Dorpshuis. Op de vraag waarom dit 
al bijna vier jaar op zich laat wach-
ten, had voorzitter Jaap Overbeek 
een duidelijk antwoord. De vergro-

ting naar zo’n 18.000 vierkante me-
ter heeft natuurlijk ook te maken 
met wel of niet de komst van een 
collega. Maar volgens Overbeek 
laat de investering nu niet al te lang 
meer op zich wachten. 

Hoe kan dat nou?
Er is een onderzoek geweest naar 
de mogelijke vestiging van een dis-
counter en geconstateerd is dat er 
te weinig marktruimte is. Hoe kan 
dat nou, vroeg menigeen zich af. 
Kudelstaart heeft bijna 9.000 inwo-
ners en één supermarkt, in Oostein-
de wonen ongeveer een gelijk aan-
tal mensen en daar zijn drie super-
markten en in Aalsmeer is de keu-
ze zelfs reuze. Zes of zeven super-
markten binnen de grenzen en dit 
bekent per 3.000 mensen een su-
permarkt. Vanuit dit oogpunt beke-
ken zou er dus wel degelijk ruimte 
zijn voor uitbreiding in Kudelstaart. 
Is het een ondernemersprobleem 

of is ruimtelijke ordening het pro-
bleem, vroeg een aanwezige zich 
af. Bijna zeker is dat er geen animo 
voor is vanuit grote discounters. De 
politiek pleitte in haar verkiezings-
programma’s twee jaar geleden al 
voor de komst van een tweede su-
permarkt in Kudelstaart en sprak 
zich negatief uit tegen de komst van 
de Lidl in het Centrum. De praktijk 
bewijst dat willen niet altijd krijgen 
is. 

Compact en aanvullend
Tijdens de verkenning is ook geke-
ken naar een locatie voor een twee-
de supermarkt. De locatie aan de 
Graaf Willemlaan werd als optie ge-
zien, maar hier blijkt te weinig ruim-
te te zijn. Geopperd werd een plek 
langs de Bilderdammerweg, ech-
ter dit staat lijnrecht tegenover het 
besluit van het college om de super 
niet tussen de lintbebouwing te la-
ten vestigen. Wethouder Robbert-

Proeven, voelen en zien 
tijdens de Amb8route
Kudelstaart - Over het weer ab-
soluut geen klagen, het was een 
prachtig zonnig weekend met oké 
een kleine omslag aan het einde 
van de zondagmiddag, maar toen 
hadden de deelnemers aan de Am-
b8route de deuren al gesloten. Met 
vast een voldaan gevoel, want de 
tocht langs acht ambachtslieden 
was beide dagen populair bij inwo-
ners en bezoekers uit de regio. Een 
kijkje kon genomen worden in de 
keuken van de palingrokerij van vis-
serijbedrijf Rekelhof, pottenbakke-
rij Patch of Heaven, het atelier van 
Ada Gons Goosen, zeepatelier Uze-
pia, zuivelboerderij Vrouwenakker, 
Theehuis (H)eerlijk en het beelden-
eiland van Femke Kempkes. Thema 

dit weekend was ’zintuigen’: Proe-
ven, voelen, ruiken, zien, horen en 
vooral beleven. Bij iedere ambacht 
was iets bijzonders te doen. 
Een heel leuk initiatief van deze acht 
lokale ambachtelijke ondernemers. 
Doel is om mensen kennis te laten 
maken met de unieke lokale am-
bachten en de bijzondere natuur en 
infrastructuur van de poldergebie-
den in de regio. 
Niet geweest, geen tijd gehad? Ze-
ker een keer deze route van onge-
veer 15 kilometer een keer gaan be-
leven. Dit kan ook op andere dagen 
en weekenden. Kijk op de website 
www.amb8route.nl voor meer infor-
matie.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zaterdag 7e Step by Step!
Aalsmeer - Zaterdag 1 oktober 
wordt alweer de 7e editie van het 
evenement Step by Step gehou-
den!  Vorig jaar nog 54 teams aan 
de start, dit jaar deelname van liefst 
70 teams. In totaal doen er dit jaar 
700 deelnemers mee aan het eve-
nement waarbij de team 7 kilometer 
door Aalsmeer steppen met onder-
weg diverse spel- en vraagopdrach-
ten. Step by Step wordt georgani-
seerd door Jacco Jongkind en Jeni-
fer van der Horst. Ook dit jaar wordt 
Step by Step gehouden bij Café 
Sportzicht aan de Sportlaan (start/
finish). Om 13.30 uur dienen teams 
zich te melden bij de aanmeldba-
lie, waar de captains van de teams 
het pakket voor tijdens de steproute 
ontvangen. Na het openingswoordje 
en inmiddels in de stemming te zijn 
gebracht door Dj Kees Markman 
en Marcel Wilkes, zullen de teams 
vanaf 14.30 uur om de twee minu-
ten aan de start vertrekken en zul-
len zij ook dit jaar weer om en om 
de route tegengesteld gaan rijden. 
De laatste teams starten om 15.40 
uur. De teams doen dit jaar onder-
weg vier locaties aan waar een spe-
lopdracht dient uitgevoerd te wor-
den waarbij een goede score of tijd 
behaald moet worden om in de race 
te blijven voor een podiumprijs. De 
vier locaties waar een spelopdracht 
uitgevoerd dient te worden zijn: Ten-
nisvereniging All-Out aan de Sport-

laan, Theehuis Het Tuinhuis aan het 
Praamplein in de Historische Tuin, 
Restaurant ‘t Wapen van Aalsmeer 
aan de Dorpsstraat en Bar-Bistro 
Joseph aan de Poel aan de Stom-
meerweg. 
Na een gezellige route langs deze 
locaties gemaakt te hebben, kan er 
dan weer een kijkje worden geno-
men bij de finish bij Café Sportzicht. 
Toeschouwers zijn bij Café Sport-
zicht tot 17.00 uur van harte wel-
kom zonder entreekaart een con-
sumptie te komen nuttigen, daarna 
is het hebben van een entreekaart 
noodzakelijk. Er zijn nog enkele en-
treekaarten zonder stepdeel te ver-
krijgen. Bij interesse kan contact 
worden opgenomen via stepbyste-
paalsmeer@gmail.com. Alle teams 
dienen uiterlijk 19.30 uur te zijn ge-
finisht.

Prijs meest origineel
De teams strijden om de eerste tot 
en met de derde prijs. En ook dit jaar 
is er uiteraard weer een originali-
teitprijs te winnen voor het team die 
qua outfit het meest origineel aan 
de start van het evenement Step by 
Step verschijnt! Nieuw dit jaar is dat 
er een zestallige jury zal zijn, die de 
teams gaat jureren voor deze laatst 
genoemde prijs. Een laatste verzoek: 
Kom op de fiets of lopend, de par-
keermogelijkheid bij Sportzicht is 
beperkt!

Jan van Duijn, met onder andere 
wijkgericht werken en participatie 
in zijn portefeuille, was deze avond 
aanwezig om zich voor te stellen en 
mengde zich, met goed vinden van 
voorzitter Overbeek, in de discussie. 
“Gebleken is dat vestiging elders 
schadelijk zal zijn voor het compac-
te en elkaar aanvullende aanbod in 
het winkelcentrum. Daarom is ge-
kozen een locatie binnen de linten 
uit te sluiten en te zoeken naar een 
plek in de nabijheid van het winkel-
centrum.” Het antwoord werd geac-
cepteerd, maar ook geloofd? 

Verder met pleidooi
In ieder geval gaat de Dorpsraad 
verder met de realisatie van een 
pleidooi naar de politiek en het col-
lege om een tweede supermarkt in 
het dorp te krijgen. De oproep om 
actief mee te denken in dit bewo-
nersinitiatief leverde echter slechts 
één opgestoken vinger op. De aan-
wezigen vonden het duidelijk een 
taak voor het bestuur van de Dorps-
raad… Misschien toch eens het 
idee van een aanwezige ter har-
te nemen en in een advertentie een 
oproep doen of zelf een keten aan-
schrijven. De ‘strijd’ om een twee-
de super in Kudelstaart is nog niet 
gestreden! Wordt te zijner tijd zeker 
vervolgd. 

Motorrijder gewond na 
aanrijding met auto
Aalsmeer - Op zondag 25 septem-
ber heeft even na twaalf uur in de 
middag een aanrijding plaatsgevon-
den op de kruising Aalsmeerder-
weg met de Middenweg. Een auto 
en een motor zijn op elkaar gebotst.
Door de klap is de motorrijder ge-
vallen en in de berm beland. De po-
litie en de ambulancedienst zijn ter 

plaatse gegaan. De motorrijder is 
gewond geraakt en na het verlenen 
van eerste hulp vervoerd naar het 
ziekenhuis. Beide voertuigen zijn 
behoorlijk beschadigd geraakt. De 
politie heeft de weg enige tijd afge-
zet. Er is een onderzoek gehouden 
naar de oorzaak van de aanrijding.
Foto: Marco Carels

Zorginstellingen blij met 
Pramenrace-koekjes
Aalsmeer - Het was een opdracht 
tijdens de Pramenrace. Bij een con-
trolepost moest minimaal een pak 
koekjes ingeleverd worden. De 
koekjes waren natuurlijk niet be-
stemd voor de leden van het SPIE-
bestuur zelf, alhoewel ze een koek-
je bij de koffie en thee heerlijk vin-
den. De heren en dames wisten dat 
ook ouderen en mindervaliden een 
koekje bij de koffie bijzonder waar-
deren. Echter, koffie of thee met 
blijkt niet meer de gewoonste zaak 
van de wereld te zijn. Ook de oude-
rencentra en zorginstellingen moe-
ten de broekriem strakker aantrek-
ken en dan is een extraatje bij de 
koffie zo geschrapt. Niets daarvan, 
heeft het bestuur van SPIE gedacht. 

Wij gaan de ouderen en minderva-
liden trakteren. Het is tot slot ‘On-
ze Verjaardag’. Aan de oproep aan 
alle deelnemers om minimaal één 
pak koek in te leveren, is massaal 
gehoor gegeven. Heel veel rollen 
en pakjes koek. De zorginstellingen 
hebben bijna voor een heel jaar ge-
noeg. Trots is het bestuur van SPIE 
op haar deelnemers. Feestbeesten 
met het hart op de juiste plaats. Af-
gelopen week zijn alle koekjes ge-
bracht naar de ouderencentra en de 
zorginstellingen en de volle SPIE-
tassen zijn met veel enthousiasme 
in ontvangst genomen. Onder ande-
re op facebook bedankten de oude-
rencentra en zorginstellingen SPIE 
voor deze lekkere traktatie. Het be-

Tweede voorronde op 23 oktober
Eerste ronde ‘De Stem 
van de Bok’ zit erop
Aalsmeer - Het had wat drukker 
bezocht mogen worden, maar de 
stemming zat er zondagavond goed 
in voor de tweede Aalsmeerse editie 
van De Stem van de Bok. In de com-
pleet vernieuwde feesterij aan de 
Dreef stonden de eerste acht kan-
didaten te trappelen van ongeduld. 
Christina beet het spits af, maar 
ging een beetje de mist in. Ze her-
stelde bij het tweede nummer. Ook 
nummer twee; Martin, had even 
moeite om de juiste melodie te vin-
den op zijn gitaar. Vervolgens kwa-
men Rosalie, Joy, Ricardo, Tatjana, 
Selina en Mikky aan bod. Ze kwa-
men vanuit het hele land. Dave van 
der Laan presenteer alle edities en 
deed dit op professionele wijze. Hij 
stelde de zangers en zangeressen 
duidelijk op hun gemak. Zelf zingt 
en presenteert hij al jaren  De jury 
bestaat iedere keer uit zanger, en-
tertainer Koen Raadt en zangcoach 
Gina Meulemans. Dit keer was gas-
tjurylid Danny Terp gevraagd om zijn 
commentaar te geven. Hij zou letten 
op zangtechniek, de performance 
en het totaalplaatje. Gina meldde 
dat de mensen vooral plezier moe-
ten maken. “Als je een foutje maakt 
is dat helemaal niet erg, maar be-
langrijker, hoe los je het op. Daar ga 
ik naar kijken. Wij zitten hier niet om 

de artiesten af te zeiken, maar ge-
ven vooral positieve tips.” 

Volgende rondes
De tweede voorronde, wederom met 
acht kandidaten zal plaatsvinden op 
23 oktober, de kwartfinale met op-
nieuw 8 kandidaten (vier per ronde 
vallen af) is op 20 november. De hal-
ve finale is gepland op 18 decem-
ber en de finale op 15 januari. Al-
le zondagavonden beginnen al om 
19.00 uur. Publiek is meer dan wel-
kom. De hoofdprijs is een bokaal, 
150 euro en twee betaalde optre-
dens, de tweede prijs bestaat, net 
als nummer drie en vier, uit een leuk 
geldbedrag. Organisatrice Angeli-
na Meulemans, zelf zangeres in een 
coverband, was zeer tevreden over 
de eerste avond: “We hebben er een 
goed feestje van gemaakt. Presen-
tator Dave en de juryleden Koen en 
Danny hebben nog gezongen. Door 
naar de kwartfinale zijn Joy van 
Straaten, Mikki Janssen, Selina Bak 
en Martin Kaufmann.” Noteer vast 
alle data in de agenda. Deze bijzon-
dere talentenjacht in Aalsmeer mag 
je niet missen. Ook leuk om te kijken 
hoe het na de verbouwing is gewor-
den in Feesterij de Bok aan de Dreef 
nummer 5.
Door Miranda Gommans    

stuur van SPIE weet natuurlijk dat 
de tassen met koek zo goed ge-
vuld waren dankzij alle deelnemers. 
Daarom bij deze: Applaus voor alle 
teams. En dank namens alle oude-
ren en mindervaliden.

Eén van de reden waarom burge-
meester Jeroen Nobel de Pramen-
race het predikaat leukste evene-
ment in Aalsmeer heeft gegeven. 
Betrokkenheid en inzet van velen. Er 
is maar één woord voor: Geweldig!





Aalsmeer - In oktober bestaat de 
Christelijke boekwinkel De Ichtus-
shop Aalsmeer 10 jaar en dat moet 
gevierd worden. Op vrijdagavond 7 
oktober zal Joke Buis een concert 
geven in de Dorpskerk in de Ka-
naalstraat 12. Joke Buis begon met 
zingen bij het YMCA Gospel Choir 
in Scheveningen, zong als backing 
vocal bij Ralph van Manen en zong 
mee met Kees Kraayenoord. In 2014 
werd kwam haar cd ‘de Johannes de 
Heer studio sessies’ uit en nu is net 
in september ‘de Johannes de Heer 
studio sessies - volume 2’ uitgeko-
men. Deze bekende liederen in een 
nieuw jasje nodigen uit om mee te 
zingen. Voor dit concert kunnen be-
langstellenden kaarten kopen in 
De Ichtusshop, geopend op dins-
dag, vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 16.00 uur. Ook kunnen kaarten 
gereserveerd worden via ichtus-
shop@tiscali.nl. Als er nog kaarten 

beschikbaar zijn kunnen deze ook 
voor aanvang van het concert aan-
geschaft worden, echter vol is vol. 
Vanaf 19.30 uur is de kerk open, om 
20.00 uur begint het concert. Kaar-
ten kosten 10 euro per stuk.
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Zondag Kunst & 
Kids Festival

Amstelveen - Op zondag 2 okto-
ber opent Schouwburg Amstelveen 
het culturele seizoen met het Kunst 
& Kids Festival. Alle kids uit Amstel-
veen en omgeving zijn tussen 11.00 
en 17.00 uur van harte welkom! 
Kunst & Kids is een dag met (gratis) 
workshops, poppenkast, schmink-
partijen, knutselen, muziek, dans en 
natuurlijk heel veel theater en film.
Buiten staat van 11.00 tot 16.00 uur 
de Fiepbus klaar. Een vrolijk gede-
coreerde rode dubbeldekker waar-
in kinderen al spelend en tekenend 
de 100ste verjaardag van Fiep Wes-

Carla wint Bob’s bloemenschilderij
‘Het café, de academie 
van het leven’
Aalsmeer - Tijdens de KCA Kunst-
route toonde Bob zijn serie schilde-
rijen ‘café bezoek’ tussen de bloe-
men en planten in de Historische 
Tuin. Aan de vele kijkers vroeg hij: 
‘welke associatie krijgt u bij het zien 
van mijn schilderijen?’ De reacties 
waren verrassend, sommige bespie-
gelingen waren ontroerend, maar er 
waren ook hele geestige bij. Voor 
Wilbert Streng en Bob van den Heu-
vel was het niet eenvoudig een keu-
ze te maken. Wordt het deze vrolijke 
tekst of kiezen wij toch voor de meer 
beschouwende? Mooie bijdragen 
waren er van Carla van der Polder, 
Theo Breukels, Gré Kalf, Karin van 
der Linden, Marleen Spaargaren en 
Linda Jonker, zij werden allen geno-
mineerd. Na alles nog eens te heb-
ben nagelezen en besproken werd 
uiteindelijk de knoop doorgehakt en 
werd Carla van den Polder als win-
nares uitgeroepen. Via via kwam 
Bob aan haar telefoonnummer en 
het gesprek verliep als volgt: “Ja met 
Bob, ik wil even zeggen dat jij het 
bloemenschilderij hebt gewonnen.” 

Aan de andere kant van de lijn klonk 
een verheugd geluid: “Oh wat leuk.” 
Het was even stil en daarna vertelde 
Carla dat dochter Britt - om wat bij 
te verdienen - ooit in een café had 
gewerkt en het verhaal op waarheid 
berustte. “Ik heb het opgeschreven 
zoals zij het ons heeft verteld.” Hier 
de winnende tekst gekozen bij het 
schilderij dat Wilbert de titel ‘Tevre-
denheid’ meegaf:
‘Achttien is ze en dit jaar helaas niet 
ingeloot voor de studie van haar keu-
ze. Een baantje bij het plaatselijke 
café wordt gevonden. Met frisse te-
genzin om acht uur uit bed en le-
ren schoonmaken, tosties bakken 
en biertappen. Maar vooral luisteren 
naar de verhalen van de café bezoe-
kers. Een triest ogende man maakt 
veel indruk. Thuis vertelt zij het ver-
haal: Over zijn succesvolle reclame-
carrière, het verkeersongeval, de her-
senbeschadiging en de uiteindelijke 
teloorgang. Respect heeft ze en toch 
ook medelijden. Het café, de acade-
mie van het leven’. 
Janna van Zon

De Ichtusshop Aalsmeer tien jaar
Jubileumconcert Joke Buis

Elke dag een half uur bewegen!

Inspirerend symposium 
over sport en cultuur

Aalsmeer - Een bijzonder feest-
je gisteren, woensdag 21 septem-
ber, in de theaterzaal van Studio’s 
Aalsmeer. Tien jaar Jeugdsport-
fonds en vijf jaar Jeugdcultuur-
fonds in Aalsmeer en deze jubilea 
werden gevierd met een symposi-
um. Vier sprekers waren uitgeno-
digd en in het oog sprong met na-
me de presentatie van de directeur 
van het Leerorkest, Marco da Sou-
za. Wat een passie ter promotie van 
kunst en cultuur. Hij gaf een kijkje 
in de wereld van muziek maken en 
wat muziek met kinderen doet. Hoe 
muziek maken met elkaar saamho-
righeid geeft, enthousiasme en zelf-
vertrouwen. 
Begrijpelijk als een deel van de aan-
wezigen vandaag besluit om een in-

strument te gaan bespelen. In een 
filmpje werd getoond dat iemand 
die muziek maakt een soort van 
vuurwerk in het hoofd krijgt, door te 
spelen meer overzicht heeft, het ge-
heugen op een rij heeft en relative-
rend de wereld in kijkt. Sport beoe-
fenen heeft natuurlijk ook vele po-
sitieve effecten en het is gezond. Er 
zijn overeenkomsten met muziek 
maken: samenwerken en zelfver-
trouwen. Natuurlijk ook hoofd leeg 
maken, even iets anders, doen en 
gaan, maar wel ook presteren. 

Samensmelting
Een filmpje over een danser in spé 
bracht sport en cultuur samen. Via 
de jeugdsportpas had de jongen al-
lerlei sporten beoefend. Zijn passie 

bleek uiteindelijk bij ballet te liggen. 
Hij wil hier zelfs zijn beroep van ma-
ken. Sport, want dat is ballet, en cul-
tuur (muziek) samen gebracht. Een 
mooie samensmelting van sport en 
cultuur. Het thema van het sympo-
sium ook: Sport en cultuur smelten 
samen. Het kan, want beide fondsen 
staan voor kinderen de mogelijkheid 
geven om zich te ontwikkelen. Met 
name kinderen die buiten de boot 
dreigen te vallen vanwege de min-
der goede financiële situatie thuis. 
Daar gaat het om bij de fondsen: 
Kinderen kansen geven, hen mee 
laten draaien in de samenleving. Al-
le sprekers gaven aan hiertoe bereid 
te zijn en gaven in deze suggesties. 
Hulp nodig van de samenleving is 
groeiende, zo gaf wethouder Gert-
jan van der Hoeven aan. Aalsmeer 
is een welvarende gemeente, maar 
kent ook armoede. Er is opvang via 
fondsen, een ‘gemeentelijk’ pot-
je en inzet van kerken, maar aan-
dacht en aanpak/inzet blijft belang-
rijk, zeker voor kinderen. Mooi dat 
het Jeugdsportfonds en het Jeugd-
cultuurfonds zich inzetten voor juist 
deze doelgroep. De toekomst toch? 

Bewegen en water drinken
Voor de directeur van het Leeror-
kest was de microfoon voor John 
Wackie, voorzitter van het landelij-
ke Jeugdsportfonds. Hij adviseerde 
dagelijks een half uurtje te bewegen 
en gaf de boodschap mee dat een 
kind laten sporten en een instru-
ment laten bespelen goed is voor 
het brein en dat via het kind veelal 
het hele (arme) gezin wordt bereikt 
en betrokken wordt. “Een kind dat 
sport, muziek maakt en gezond eet 
is uiteindelijk voor gemeentes een 
goedkoop kind.” De laatste spreek-
ster was Mariëlle Splinter van JOGG 
Aalsmeer (Jongeren op gezond ge-
wicht). Aalsmeer is een sportieve 
gemeente, zo’n 80 procent van de 
jeugd is lid van een sportvereniging. 
Toch heeft 1 op de 8 kinderen over-
gewicht. Bij enkele sportverenigin-
gen, scholen en dagverblijven wordt 
al ingezet op gezond leven middels 
verkoop/eten van gezonde hapjes 
en dagelijks een watermomentje. 
Elke dag water drinken is belang-

rijk en gezond. Kinderburgemees-
ter Sophie beaamde dit in een film-
pje gemaakt tijdens de onlangs ge-
houden Westeinderloop. “Voldoen-
de water drinken is belangrijk an-
ders krijg je hoofdpijn.”

Dansoptreden SV Omnia
Er waren twee intermezzo’s. Op-
tredens van een dansgroep van SV 
Omnia 2000. Een groep meiden die 
plezier beleeft aan het dansen zelf 
en het dansen met elkaar, de we-
derzijdse interesse. Prima presen-
taties, heel professioneel en dan is 
het verrassend om te horen dat de 
meiden ‘slechts’ eens per week oe-
fenen. Een goed gekozen ‘act’ trou-
wens van de organisatie, sport en 
cultuur smelten samen. Het sym-
posium werd besloten met een ‘sa-
menvatting’ van de avond. Hoe heb-
ben de sprekers het ervaren en de 
voorzitters van het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuurfonds, 
Nico Stokman en Ingrid Mulder? 
De woorden bevlogen, gedreven-
heid en inspiratie klonken. Inspi-
ratie heeft het wethouder Van der 
Hoeven in ieder geval wel gegeven. 
Een leerorkest in Aalsmeer oprich-
ten lijkt hem wel wat. Het feit dat 
het kabinet heeft aangegeven ex-
tra geld beschikbaar te stellen voor 
kinderen en armoede geeft kansen 
in deze. “Hulp vanuit Den Haag is 
altijd welkom”, aldus de wethouder. 
Afgesloten werd met bloemen voor 
alle sprekers en voor de leidster van 
de dansgroep van SV Omnia. 

Inspiratie
Een laatste tip: Ga het doen, iedere 
dag een half uur bewegen, en steun 
het Jeugdsportfonds en het Jeugd-
cultuurfonds. Kinderen (en hun ou-
ders) zijn het waard. Het geeft ze 
kansen. Fantastisch wat de vele vrij-
willigers van beide fondsen geheel 
belangeloos doen voor kinderen en 
eigenlijk voor de hele samenleving. 
Het feestje werd besloten met een 
informeel samenzijn in de Piano-
bar in Studio’s Aalsmeer (geweldi-
ge ambiance trouwens waar veel 
meer reuring zou moeten/kun-
nen zijn) met een drankje en een 
hapje. Een mooie en interessante 
avond, die eigenlijk meer publiek 
had verdiend. Sport, muziek en cul-
tuur voor iedereen, het lijkt zo ge-
woon en vanzelfsprekend, maar (fi-
nanciële) duwtjes in de rug blijven 
nodig! Geeft dit verhaal inspiratie 
om vrijwilliger te worden of om fi-
nancieel of in een actieve vorm in 
te zetten voor het Jeugdsportfonds 
of het Jeugdcultuurfonds? Kijk dan 
op aalsmeer.jeugdsportfonds.nl of 
aalsmeer.jeugdcultuurfonds.nl. 

Problemen met uitvoeren handelingen?

Ergotherapie van PACA  
helpt bij alle leeftijden
Aalsmeer - Heeft u wel eens pro-
blemen met het uitvoeren van da-
gelijkse handelingen zoals: veilig 
douchen, de trap oplopen, koken, 
boodschappen of computeren? PA-
CA heeft sinds dit jaar ook een er-
gotherapeute in huis: Lisa Bosman. 
Zij komt bij mensen aan huis of op 
de werkplek om dagelijkse, terugke-
rende problemen samen met u op te 
lossen. Doel van ergotherapie is al-
tijd om te zorgen dat u zo goed mo-
gelijk zelfstandig kunt blijven doen 
wat voor u belangrijk is. Dit kan 
werk zijn, maar ook het huishouden, 
persoonlijke verzorging of het blij-
ven uitvoeren van uw hobby. 
Lisa Bosman: “Wist u dat ergothe-
rapie vergoed wordt door verzeke-
raars vanuit de basisverzekering? 
En wist u dat een ergotherapeut di-
rect toegankelijk is waardoor een 
verwijzing van de huisarts niet no-
dig is? Iedereen heeft dit jaar recht 
op 10 uur ergotherapie per kalen-
derjaar. Wel gaat de vergoeding 
ten laste van het eigen risico. Als u 
dat dit jaar al heeft gebruikt, dan is 
de vergoeding ergotherapie voor u 
100%. Kent u mensen in uw omge-
ving die moeite hebben met het uit-
voeren van dagelijkse activiteiten? 
Dit kunnen mensen van alle leeftij-
den zijn: kinderen die moeite heb-
ben met schrijven en knippen. Maar 
ook thuiswonende ouderen die on-

gemerkt, langzaam meer moeite 
krijgen met uitvoeren dagelijkse ac-
tiviteiten.” Vaak hebben mensen het 
zelf niet in de gaten, maar de omge-
ving wel. Lisa: ”Kinderen van ouders 
die op leeftijd raken zien soms dat 
vader en moeder problemen krijgen 
met activiteiten en deze gaan ont-
wijken of dat het gevaarlijke situa-
ties oplevert. Denk aan de trap op- 
en aflopen, uit bad stappen en de 
ramen wassen op een oud trapje. 
Schakel op tijd hulp in, dat verbe-
tert de kwaliteit van leven voor men-
sen en vermindert de kans op on-
gelukken. Mijn ervaring is dat klei-
ne aanpassingen een groot ver-
schil kunnen maken!” U kunt bellen 
voor een intake gesprek met PACA: 
0297-230960. 

280 Kilo afval na jaarlijkse 
actie KeepitCleanDay
Kudelstaart - Ruim 70 kinderen in 
gele hesjes liepen vrijdag 23 sep-
tember langs de straten van Ku-
delstaart om zwerfafval op te rui-
men. Het waren kinderen van groep 
7 van de Antoniusschool die in het 
kader van de jaarlijkse KeepitClean-
Day hun eigen woon- en speelom-
geving vrij maakten van zwerfafval. 
Bij het winkelcentrum werden alle 
zakken met afval gewogen en inge-
nomen door de Meerlanden. Plastic 
resten, lege flesjes, blikjes en stuk-
ken papier leverden volle zakken 
vuil op. Binnen het uur hadden de 
kinderen 280 kilogram vuil verwij-
derd uit hagen en plantsoenen en 

van rondhangplekken. Keep it Clean 
gaat er vanuit dat er in Nederland al 
schone en opgeruimde buitenruim-
te zijn. Deze buitenruimte is van ie-
dereen en iedereen heeft dan ook 
de verantwoordelijkheid deze ruim-
te schoon te houden. Daarom is 
KeepitCleanDay ook geen éénma-
lige activiteit, maar een constante 
opdracht aan iedereen om het ei-
gen dorp, Kudelstaart, schoon, mooi 
en daarmee leefbaar te houden. De 
Dorpsraad Kudelstaart dankt kinde-
ren en personeel van de Antonius-
school voor hun inzet. Kudelstaart 
is weer een stukje schoner. Applaus 
voor alle deelnemers!

tendorp kunnen vieren. In de klei-
ne zaal vindt om 12.00 en 13.30 uur 
een live concert van Mr. Luca (AL) 
plaats. Mr. Luca is een jazzsextet 
van jonge vaders, met vrolijke, jazzy 
en live gespeelde kinderliedjes van 
hun nieuwe cd. Van 11.30 tot 12.00 
uur is er een rondleiding achter de 
schermen, tussen 12.00 en 16.00 
uur kunnen kinderen op de foto 
met Roodkapje of Woezel & Pip, om 
12.45 en 14.00  uur is er poppenkast 
van Poppenkast Stromboli en van-
af 16.00 uur is het swingen gebla-
zen met DJ Tuk Tuk. Vanuit zijn om-
gebouwde originele tuk tuk draait 
hij de leukste muziek voor jong en 
oud. Ga voor meer informatie en het 
bestellen van entreebewijzen naar 
www.schouwburgamstelveen.nl.

Veel te doen tijdens vierde 
burendag in Open Hof Kerk
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 24 
september was het de nationale bu-
rendag en in het kader van dit ont-
moetingsevenement zette de Open 
Hof Kerk in de Ophelialaan haar 
deuren open voor alle buren in een 
grote regio. Iedere inwoner was na-
melijk welkom. Het is het vierde jaar 
dat de Open  Hof Kerk de burendag 
organiseert en het aantal bezoekers 
is groeiende. Er wordt ook jaarlijks 
een gevarieerd programma gebo-
den met natuurlijk de mogelijkheid 
om gezellig met elkaar een kop kof-
fie of thee te drinken. Het program-
ma speelde zich voor de jongste be-
zoekers vooral op het kerkplein af 
en hier was het prima weer voor. 
Een heerlijk zonnetje scheen op de 

kinderen waarvoor een springkus-
sen klaar stond en de vuurkorf aan-
gestoken was om een broodje te 
roosteren. In de kerk was een knut-
selhoek ingericht, kon deelgenomen 
worden aan een workshop bloem-
schikken en konden bezoekers zich 
vast laten leggen door een profes-
sionele fotografe. Verrast werd me-
nigeen door goochelaar Quintus die 
trakteerde op allerlei trucs. Een leu-
ke en gezellige middag vonden de 
bezoekers en dit was te zien aan alle 
vrolijke en lachende gezichten. Voor 
de Open Hof Kerk vast een reden 
om volgend jaar het eerste lustrum 
van de burendag groots te gaan vie-
ren met alle inwoners!
Foto: www.kicksfotos.nl

Leuk initiatief: Minibieb of 
zwerfboekenkast in de tuin
Kudelstaart - Een leuk initiatief 
werd afgelopen maandag 26 sep-
tember tijdens het wijkoverleg van 
de Dorpsraad gepresenteerd. Een 
groep van negen inwoners heeft 
een plan uitgewerkt om lezen weer 
meer onder de aandacht te brengen 
in de gemeente. In een aantal wij-
ken in Amsterdam en elders in het 
land wordt al gewerkt met het sy-
steem om boeken belangeloos uit 
te lenen. 
Noem het de minibieb of de zwerf-
boekenkast, maar het principe is 
hetzelfde. Op plekken in tuinen wor-
den kasten neergezet met boeken. 
Iedereen die langs loopt kan er een 
boek uithalen om te lezen en na ge-

bruik weer retourneren op dezelfde 
plek of in een andere tuin waar ook 
een minibieb staat terugzetten. De 
groep heeft inmiddels al een aardi-
ge voorraad boeken, meer is wel-
kom, en gezocht wordt naar spon-
sors voor onder andere het beschik-
baar stellen van het benodigde ma-
teriaal voor de bouw van de kasten. 
De minibieb moet verbinding ge-
ven, natuurlijk vertrouwen en zorgt 
voor zelfredzaamheid. Het is speci-
fiek een project binnen de eigen ge-
meentegrenzen van Kudelstaart en 
Aalsmeer. De minibieb in de voor-
tuin en als mogelijk ook op plekken 
(binnen) waar veel mensen komen. 
De jongerenwerkers in Kudelstaart 

zijn bereid een minibieb te willen 
inrichten, evenals de N201 en ca-
fé Joppe en gepraat wordt nog met 
café Op de Hoek in Kudelstaart. Het 
project behelst natuurlijk niet alleen 
het lezen, is wel een heel belangrijk 
aspect, maar het contact met elkaar 

en de sociale controle weegt mis-
schien wel even zwaar. Binnenkort 
lanceren de initiatiefnemers hun fa-
cebookpagina en natuurlijk volgt 
meer informatie in deze krant en via 
de nieuwssite van de Dorpsraad Ku-
delstaart.
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meerbode.nl
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Papiercontainer 
staat weer klaar

Aalsmeer - Op maandag 3 okto-
ber staat de papiercontainer weer 
klaar om gevuld te worden. Vanaf 
10.00 uur kunnen zowel bedrijven 
als particulieren hun papier, karton 
en verpakkingsmaterialen brengen. 
De container is een initiatief van 
mannenkoor Con Amore en wordt 
maandelijks neergezet op het par-
keerterrein van The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a.

Thema Kinderboekenweek: Grootouders

Workshop ‘Mijn opa is 
een krokodil’ in Boekhuis
Aalsmeer - Woensdag 5 oktober 
begint de jaarlijkse Kinderboeken-
week. In het Boekhuis kun je niet 
alleen terecht voor de mooiste kin-
derboeken, maar ook voor de gratis 
workshop ‘Mijn opa is een krokodil’. 
Tijdens de Kinderboekenweek 2016 
staan opa’s en oma’s centraal onder 
het motto Voor altijd jong! De 62ste 
editie van de Kinderboekenweek 
vindt plaats van 5 tot en met 16 ok-
tober. Bij besteding van 10 euro (of 
meer) aan kinderboeken krijg je het 
Kinderboekenweekgeschenk gra-
tis. Het boekje is dit jaar geschre-
ven door de 87 jarige Dolf Verroen, 
een schrijver die vele prijzen heeft 
gewonnen. Voor jonge kinderen is 
er ook een speciaal thema-prenten-
boek gemaakt door Floor Rieder. Dit 
heet ‘Waar is Ludwig?’ en is te koop 
voor 7,95 euro. 

Vanwege het thema grootouders 
heeft het Boekhuis in het Centrum 
een superleuk extraatje in petto. Za-
terdag 8 oktober om 14.00 uur kun 

je hier meedoen aan de workshop 
‘Mijn opa is een krokodil’. Eerst wordt 
er een prachtig boek gelezen en be-
sproken. Daarna ga je met speciaal 
krijt aan de slag en tover je je opa 
of oma (op papier) om in een dier. 
Meedoen aan deze tekenworkshop 
is gratis. Voor kinderen van 4 tot 8 
jaar, maar neem gerust je (groot)ou-
ders mee! De workshop is in han-
den van Annefie van Itterzon, een 
expert als het gaat om tekenkunst! 
Aanmelden kan via boekhuis@boe-
kenhof.nl, bel 0297-324454 of in de 
winkel. De workshop is van 14.00 tot 
ongeveer 15.30 uur. 

Gesleutel en geknutsel aan motoren

Wilco Vreeken: “Op een motor 
maak je veel meer mee”

Aalsmeer - Wilco Vreeken stuurt 
regelmatig via facebook foto’s van 
zijn twee motoren. Hiermee houdt 
hij zijn vrienden op de hoogte van 
het gesleutel en geknutsel. De zin-
nen onder de beelden zijn veelzeg-
gend: Op zoek naar een motoron-
derdeel, gelukkig met de vondst en 
met het bereikte resultaat. Hij is een 
duidelijke liefhebber. “Neen, als jon-
gen was ik nog niet zo bezig met 
motoren, ik groeide op tussen de 
paarden en pony’s.” Zijn belangstel-
ling voor deze ‘fietsen’ - zoals hij zijn 
motors noemt - kwam pas zo rond 

zijn 23ste. “Ik heb toen een Suzuki 
GS 750 gekocht, het was een sloop-
motor. Hoe ik dan bij een BWM te-
recht kwam? Eigenlijk wilde ik altijd 
een Guzzi Calafornia hebben, maar 
die waren voor mij veel te duur. Ja, 
of het werd een roestbak en daar 
voelde ik niets voor. Eén ding wist ik 
zeker: Ik wilde geen BMW. Dat was 
iets voor ‘ouwe lullen’! Toen ik een 
BMW voor weinig geld vond, dacht 
ik: Ik rijd er een jaartje op dan ver-
koop ik ‘m weer en kan ik alsnog 
een Guzzi kopen.” 
Maar al na drie dagen rijden was 

hij om en wist zeker; Er komt nooit 
meer iets anders dan een BMW. 
Toch stopte Wilco op zijn 29ste 
met motorrijden. Hij kocht een au-
to waarmee hij van A naar B reed.
“Twee en een half jaar geleden heb 
ik een BMW R65 gekocht. Ik dacht 
low budget te kunnen rijden maar 
dat viel tegen. Alles wat stuk kon 
gaan aan dat ding ging kapot. De 
uren die ik in het sleutelen heb ge-
stopt zijn niet te tellen. Leuk werk 
hoor daar niet van.” Aan de R65 is 
twee jaar gewerkt. Hij is goed rijd-
baar hoewel er nog wel een paar 
wensen zijn. “Ach, je bent nooit 
klaar. Ik zoek de problemen niet op 
hoor, ik krijg ze er gewoon bij, kost 
niks extra.”

Net niet in de slaapkamer
De motor is inmiddels zijn ziel en 
zaligheid en wordt gekoesterd zo-
als je een grote liefde koestert. Hij 
staat nog net niet in de slaapkamer. 
“Neen joh, dan moet ‘ie twee trap-
pen mee omhoog”, lacht hij breed-
uit. Recent kocht Wilco een dertig 
jaar oude BMW K100. “Die raak je 
nog niet aan de straatstenen kwijt, 
maar voor mij is toch het leukste dat 
je zelf kan sleutelen, die moderne 

computer gestuurde motoren dat is 
toch allemaal niks. Ik zie dit als een 
nieuw project. Hier op rijden is niet 
te vergelijken met de andere motor. 
300 kilo zwaar in de hand, te lomp 
voor het tour- en bochtenwerk. Als 
ik even gas geef, kom ik er bibbe-
rend af. Dat ding kan zo gruwelijk 
hard.”

Schitterende ervaring
“Een ritje op de motor, dat boch-
tenwerk, dat vind ik leuk.” Het is 
voor Wilco puur ontspanning. “Op 
de motor word je je veel meer be-
wust van de omgeving, van de na-
tuur, de temperatuur, de geuren, je 
maakt op een motor veel meer mee. 
Het is zo een mooie ervaring!” Ove-
rigens beperkt het motorrijden zich 
tot het weekend. Door de week 
wordt de fiets gepakt en hard ge-
werkt. Met elektrotechniek ver-
dient Wilco zijn brood, zijn liefheb-
berij zijn de motoren maar zijn pas-
sie is klassieke muziek. “Ik ben een 
Bach-fan. al vanaf mijn vierde luis-
ter ik naar Bach. Niet meegekre-
gen van huis uit, mijn ouders wa-
ren A muzikaal. Overigens luister ik 
ook graag naar rock en popmuziek.” 
Of hij ooit wel eens heeft meegere-
den met Aalsmeer Roest Niet. “Nee 
dat niet, ik was wel een trouwe toe-
schouwer en ik heb één keer als na-
vigator meegereden. Het zou niet zo 
een gek idee zijn om mij voor 2017 
in te schrijven. Ik hoor er altijd he-
le goede verhalen over.” Zijn face-
book vrienden zal hij daar ter zijner 
tijd zeker van op de hoogte houden. 
Janna van Zon

Zonovergoten midweek 
PCOB op Dennenheul
Aalsmeer - Maandag 19 septem-
ber om 9.00 uur werd bij de Oos-
terkerk met 40 personen vertrokken 
naar Ermelo voor de PCOB Mid-
week op de Dennenheul. Aange-
komen, koffers uitgepakt en heer-
lijk geluncht. In de middag was ie-
dereen vrij. Heerlijk in de zon op het 
terras of een wandeling over de hei .
Na het diner kregen de vakantie-
gangers een klankbeeldpresenta-
tie over de Veluwe door Fred van 
Wijk . In één woord schitterend. Het 
is zijn levenswerk. Dinsdagochtend 
met een treintje naar de kerk in Er-
melo. De groep uit Aalsmeer werd 
daar hartelijk ontvangen met kof-
fie en koek. Ook konden de heren 
en dames luisteren naar orgelmu-
ziek. De organist was de heer Brou-
wer, geboren in het Polderhuis te 
Aalsmeer- Oost, wat is de wereld 
toch klein. Er werd ook gezongen 
door een vrouw en een man en een 
violiste, prachtig . s’ Middags werd 
een bezoek gebracht aan het muse-
um te Spakenburg. De groep kreeg 
een rondleiding en uitleg over het 
gebruik van de klederdracht en vis-
serij, heel interessant. 
Na het diner een stedenspel met zelf 
gemaakte voorstellingen. Er moes-
ten plaatsnamen geraden worden. 
Was nog knap ingewikkeld. Door 
het schitterende weer zaten de va-
kantiegangers woensdagochtend 
weer heerlijk buiten onder het genot 
van een kop koffie. Er waren er ook 

die gingen wandelen of fietsen met 
Peter Alderden op een zeer specia-
le fiets, zitje voorop het wiel. Na de 
lunch een boottocht over het Velu-
we meer vanuit Elburg. Weer een 
heerlijk bakkie koffie met gebak. 
Er werd genoten van de zon en de 
vaartocht. De buschauffeur bracht 
de groep over de mooiste wegen 
door het bos, hij vertelde veel over 
de plaatsjes en buurtschappen die 
gepasseerd werden. 
Woensdagavond kwam molenaar 
Arjan Donk met een boeiend ver-
haal over het molenaarsvak. Daar 
zijn veel gezegden uit voortge-
komen. Donderdagochtend weer 
heerlijk in de zon op het terras en s’ 
middags na een prachtige bustocht 
naar het Pluimveemuseum te Bar-
neveld. De groep kreeg daar van al-
les te zien en te horen over de kip en 
het ei. In de veilinghal van het mu-
seum konden via de veilingklok eie-
ren, advocaat en leuke handdoekjes 
gekocht worden. In de Dennenheul 
‘s avonds het afscheidsdiner met 
een heerlijke ijstaart toe met vuur-
werk. Gevolgd door de donderdag-
avond bingo. Iedereen was in zijn 
schik, er waren weer mooie prijzen. 
Vrijdag 23 september helaas weer 
naar huis . Na de lunch vertrok de 
groep om 14.30 uur en waren de va-
kantiegangers rond 16.00 uur weer 
bij de Oosterkerk. Allen kijken te-
rug op een heerlijke en zonovergo-
ten midweek. 

Gezellige middag met 
Zonnebloem Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdagmiddag 24 
september hebben de vrijwilligers 
van de Zonnebloem Kudelstaart een 
gezellige middag georganiseerd. 
De middag stond in het teken van 
de ‘eenzaamheid’. Eenzaamheid is 
een groot probleem, er zijn meer 
dan 1 miljoen mensen in Nederland, 
jong of oud, die zich eenzaam voe-
len. Echte eenzaamheid is als men-
sen geen of nauwelijks contact heb-
ben met andere, zich afsluiten. Het 
is een gevoel van leegte, verdriet 
en soms van angst. Je voelt je niet 
verbonden met de wereld en ande-
re mensen om je heen. Het is een 
persoonlijke belevenis. Voor een an-
der is het moeilijk zichtbaar wie zich 
eenzaam voelt. Daarom is zo’n zes 
jaar geleden Coalitie Erbij op ge-
richt. Dit is een landelijke organisa-
tie die een samenwerking is aange-
gaan met maatschappelijke organi-
saties, zoals de Zonnebloem, de Ri-
ki Stichting, Humaties, Rode Kruis 
en Leger des Heils om te kijken hoe 
ze eenzaamheid landelijk onder de 
aandacht kunnen brengen. Met el-
kaar hebben zij besloten om een 
week per jaar landelijk aandacht te 
vragen voor de eenzame mens en 
iets te organiseren. De Riki Stich-
ting heeft aan de Zonnebloem af-
deling Kudelstaart gevraagd of ook 
zij daar aandacht aan wilde beste-
den en iets wilde organiseren. Aan 
die vraag heeft de Zonnebloem Ku-
delstaart uiteraard gehoor gegeven.
Rond half twee kwamen de gas-
ten aan bij het Dorpshuis waar zij 
vriendelijke werden ontvangen door 

de vrijwilligers. De mensen die niet 
zelfstandig konden komen werden 
opgehaald door enkele vrijwilligers. 
Nadat iedereen een plekje had ge-
vonden werden de gasten voorzien 
van koffie of thee met wat lekkers 
.De ‘Vrolijke Muzikanten’ waren uit-
genodigd om van deze middag een 
feest te maken. Nadat voorzitter Piet 
een warm welkomswoordje had ge-
sproken, kon het feest los gaan. Op 
de tafels lagen de boekjes met de 
oud Hollandse liederen met grote 
letters, zodat iedereen uit volle borst 
mee kon zingen. En dat werd met 
volle overgave gedaan. De men-
sen mochten zelf nummers uitzoe-
ken die zij wilden horen. Uiteindelijk 
moesten er briefjes aan de pas ko-
men, zoveel verzoek nummers wa-
ren er. Zelfs de polonaise werd gelo-
pen. Door het vele zingen moesten 
ook de keeltjes gesmeerd worden. 
De gasten werden dan ook voorzien 
van drankjes en heerlijke hapjes.
De mensen hebben genoten van het 
samen zijn en de muziek. De heer 
van de Ree, een gast, sprak nog een 
dankwoordje hoe fijn het wordt ge-
vonden dat de Zonnebloem zulke 
leuke dingen doet voor de ouderen. 
Na het afscheidswoordje van de 
voorzitter was om 17.00 uur het feest 
afgelopen en ging iedereen met een 
fijn gevoel naar huis of werden weer 
thuis gebracht door vrijwilligers.
Na het lezen enthousiast geworden 
om de Zonnebloem Kudelstaart te 
ondersteunen of vrijwilliger te wor-
den? Neem dan contact op met Els 
Schaefers via 0297-342414. 

Vanavond vrijwilligersavond
Voedselbank heeft meer 
mensen en geld nodig!
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 29 september, houdt Voedsel-
bank Aalsmeer een avond voor vrij-
willigers, bedoeld voor zowel dege-
nen die nu al vrijwilliger zijn als voor 
mensen die misschien vrijwilliger 
zouden willen worden.
Voedselbank Aalsmeer verzorgt we-
kelijks voedsel voor zo’n 100 tot 
200 personen in Aalsmeer en Ku-
delstaart. Het is ongelofelijk dat er 
zoveel inwoners van deze gemeen-
te moeten leven onder de armoede-
grens. Het vergt een hoop organi-
satie en logistiek om deze gezinnen 
iedere week te voorzien van voed-
sel. Deze werkzaamheden worden 
gerealiseerd met de inzet van zo’n 
50 vrijwilligers. Maar, er zijn nog di-
verse functies vrij waarvoor mede-
werkers worden gezocht: De coör-
dinator voedselverwerving onder-
houdt contact met groothandela-
ren en supermarkten voor het ma-
ken van afspraken over het doneren 
van overgebleven voedsel. De coör-
dinator fondsenwerving doet het-
zelfde, maar dan voor geld en orga-
niseert financiële acties. De coördi-
nator winkelinzameling organiseert 
de winkelinzamelingen, is contact-
persoon voor de bedrijfsleider en 
maakt het rooster voor de winkelin-
zamelaars; die laatsten zijn de vrij-
willigers die bij een winkelinzame-

ling boodschappenbriefjes uitdelen 
en voedsel in ontvangst nemen. Tot 
slot is de uitgiftemedewerker in de 
loods actief met het samenstellen 
en uitdelen van de pakketten.
Het voedsel dat wekelijks wordt uit-
gedeeld, wordt niet gekocht, maar 
er wordt verdeeld wat overblijft en 
er worden inzamelingsacties ge-
houden. De kosten van de Voed-
selbank zitten vooral in de logis-
tiek: Opslag, vervoer en bijvoorbeeld 
kosten om te voldoen aan de regel-
geving van de voedsel- en waren-
autoriteit. De Voedselbank doet een 
beroep op de maatschappelijke be-
trokkenheid van bedrijven en par-
ticulieren. De Voedselbank zou erg 
blij zijn met uw financiële bijdra-
ge, want de bodem van de kas is in 
zicht. De Voedselbank is een AN-
BI stichting en dat betekent dat gif-
ten fiscaal aftrekbaar zijn. Mocht u 
tot een donatie willen overgaan, dan 
kunt u daarvoor onderstaand bank-
rekeningnummer gebruiken: NL-
52RABO0180539787 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Aalsmeer. Nadere in-
fo ook op de website: www.voedsel-
bankaalsmeer.nl.
De vrijwilligersavond is vanavond 
van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur in 
de loods van de Voedselbank aan 
de Aalsmeerderweg 32c (pad naar 
achteren volgen).

Meer dan 1.500 euro na 
Nacht zonder Dak
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag-
avond 24 september hebben dertien 
personen meegedaan aan de Nacht 
zonder Dak. Een actie om te erva-
ren hoe het is om op straat te le-
ven en tegelijkertijd geld op te ha-
len voor onderwijs en huisvestiging 
van straatjongeren in Bolivia, Kenia 
en India. Tear werkt vanuit de ker-
ken in de bovenstaande landen en 
biedt hulp waar nodig is. Om 18.00 
uur kwamen de eerste deelnemers 
met dozen, plastic en meer aanzet-
ten. De deelnemers gingen enthou-
siast aan het werk, met elkaar wer-
den er mooie kartonnen onderko-
mens gebouwd. Jong en oud bleek 
zeer creatief met weinig materiaal. 
Tussen 19.30 en 21.00 uur mochten 
bezoekers het dorp en de markt ko-
men bezoeken. Alle deelnemers na-
men nog iets mee om te verkopen 
of om geld in te zamelen. Zo werd 
er een voetbal clinic gegeven, wed-
strijd sjoelen gedaan, hoe lang kan 
je hoelahoepen en werden er ei-
gen gebakken koekjes, wafels met 
slagroom, limonade, frisdrank kof-
fie, thee en gebak verkocht. Daar-
naast konden bezoekers hun schoe-
nen laten poetsen en was er iemand 
gitaar aan het spelen. Fijn dat er zo-
veel bezoekers kwamen dat maakte 
de hele actie tot een feest. Om 21.00 
uur kwam Tear een presentatie ge-

ven over één van de projecten welke 
zij ondersteunt in Bolivia. Wat een 
verschrikkelijk leven hebben som-
mige kinderen toch. Na dit indruk-
wekkende verhaal waarbij de groep 
hoorde dat een kind ongeveer 7,50 
euro per dag nodig heeft om een 
onderkomen, school, gezondheids-
zorg en eten te hebben, vetrokken 
de bezoekers naar huis en de deel-
nemers terug naar hun daklozen 
dorp. Tegen middernacht ging de 
eerste deelnemer naar zijn of haar 
krot. Rond 2.30 uur werd het stil. Het 
viel mee hoe koud het was, eerst 
was het zelfs warm. Rond 5.00 uur 
begon het echt koud te worden en 
kroop iedereen dieper in hun slaap-
zak. Om 8.00 uur werd de eerste 
wakker. Na een heerlijk ontbijt ging 
de groep naar de Ontmoetingskerk 
waar in de dienst is verteld hoe het 
is gegaan en hoeveel geld er inge-
zameld is met alle acties. Na de in-
breng in de dienst is de groep te-
rug gegaan naar het dorp om af te 
breken. Dit ging in rap tempo en ie-
dereen kon weer heerlijk naar zijn 
eigen warme huis. Hartelijk dank 
aan alle deelnemers, bezoekers en 
sponsors die de Nacht zonder Dak 
in Rijsenhout tot een mooie ervaring 
gemaakt hebben en waarmee het 
prachtige bedrag van 1539,50 euro 
is opgehaald!

Prachtige afsluiting van wendagen
Brugklas Westplas Mavo 
viert Amerikaans feestje
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagmid-
dag 23 september was het school-
plein van de Westplas Mavo omge-
toverd tot een gezellige Amerikaan-
se braderie. Leerlingen van de busi-
nessklassen hebben uitnodigin-
gen verstuurd naar alle ouders van 
de brugklas om bij dit Amerikaanse 
feestje aanwezig te zijn. Een middag 
met als doel om ook de familie van 
de leerlingen de gezellige sfeer van 
de school te laten proeven, dit be-
gon al bij de deur door een ferme 
handdruk van de leerlinggastheren. 
Families, waarvan ook veel oud-
leerlingen, verschenen in groten 
getale waardoor het gezellig druk 
werd op het schoolplein, velen van 
hun hielden zich netjes aan de voor-
geschreven dresscode Amerikaans 
met een touch of cowboy door in 
heuse cowboyoutfits te verschij-
nen. De familieleden konden genie-
ten van de zelfgemaakte lekkernijen 
als cupcakes, popcorn en cotton-
candy (suikerspin), ze konden zich 
vermaken op het springkussen, de 
rodeostier, bij de polaroidfotokraam 
of simpel weg door bij de lokale sa-
loon aan de bar te ‘hangen’. Dit alles 
met heerlijke Amerikaanse muziek 
op de achtergrond. Alle ouders wer-

den later uitgenodigd voor presen-
taties in de lokalen, de ouders van 
de projectleerlingen kregen presen-
taties van hun kind en de klasgeno-
ten waarbij ze zichzelf voorstelden. 
Alles werd uit de kast gehaald voor 
deze presentaties, foto’s van de fa-
milie, filmpjes door het huis (tot aan 
de slaapkamer van moeder aan 
toe), er mochten huisdieren geaaid 
mochten worden en eigengemaakte 
knutsels werden tentoongesteld. De 
ouders van de businessklasleerlin-
gen kregen een presentatie van één 
van de docenten en een presenta-
tie van businessklasleerlingen van 
het eerste uur, die nu in klas 4 zitten. 
Na de presentaties kon er buiten 
van het weer en de heerlijke barbe-
cue genoten worden. Er werd nog 
wat nagepraat en genoten terwijl de 
leerlingen druk aan het opruimen 
waren. Rond de klok van half acht 
werden de ouders door de leerlin-
gen het plein afgestuurd omdat het 
tijd was om uit te razen bij de disco. 
In een ongedwongen setting kon-
den de leerlingen na een lange dag 
hard werken lekker gaan genieten; 
sommige gingen los op de dans-
vloer terwijl anderen gingen chil-
len op de banken en dan had je nog 
de die-hards die rustig door gingen 
met schoonmaken en opruimen. Al 
met al een prachtige afsluiting van 
de wendagen voor de brugklassers.
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Verhuizing naar Turfstekerstraat
Rosenboom maakt plaats 
voor meer woningbouw
Aalsmeer - Steeds meer tussen 
de bebouwing komt het bedrijfs-
pand van Rosenboom Reclame aan 
de Dorpsstraat en langs de Bur-
gemeester Kasteleinweg te staan. 
De nieuwe woonwijk Dorpshaven 
wordt verder gerealiseerd. Er ko-
men nog twee appartementen-ge-
bouwen en eengezinswoningen. 
Het wordt meer en meer zichtbaar 
dat het bedrijf plaats gaat maken.
Het vertrek is al vele jaren bekend 
en hierover zijn onderhandelingen 
gevoerd met de gemeente. Afge-
lopen dinsdag 27 september wer-
den de vragen, die al vele malen 
gesteld zijn, beantwoord. Wanneer 
en waarheen is de verhuizing? De 
nieuwe locatie is bekend. Maandag 
heeft eigenaar G.G. Rosenboom sa-
men met de projectleider van de ge-
meente de nieuwe locatie bezocht 
en de meegekomen wethouder 
Robbert-Jan van Duijn heeft direct 

een kleine rondleiding gekregen. 
Het adres is Turfstekerstraat 30 op 
het bedrijventerrein Hornmeer. Het 
betreft het pand van Paraat BV, die 
sinds half juli gevestigd is in Nieuw-
Vennep. Trots is aan het hekwerk de 
komst aangekondigd: “Binnenkort 
opent Rosenboom Aalsmeer hier 
zijn deuren.” Alle ondernemers op 
bedrijventerrein Hornmeer heten dit 
reclame- en autoschadebedrijf van 
harte welkom. Een leuk weetje tot 
slot: Rosenboom is een echt familie-
bedrijf, wordt gerund door de derde 
generatie en bestaat dit jaar precies 
60 jaar (sinds 1956). Toch best een 
raar idee om straks de witte ‘pijpen’ 
met groot de letters Rosenboom niet 
meer te zien al rijdende over de Bur-
gemeester Kasteleinweg… Overi-
gens is een verhuisdatum nog niet 
bekend, momenteel wordt hard ge-
werkt aan de verbouwing van het 
nieuw te betrekken pand.

Italiaanse les voor Con Amore
Aalsmeer - Bij Aalsmeers man-
nenkoor Con Amore was maandag-
avond Vito Montana te gast tijdens 
de repetitieavond om nog even de 
puntjes op de i te zetten. Het werd 
een waar feestje voor de mannen, ze 
hebben erg genoten en ook handig: 
‘O Sole mio’ zit er gelijk ook goed 
in. Vito, een vriend van een koor-
lid, was aanwezig om het Italiaans 
dat Con Amore gaat zingen tijdens 
het concert Bella Italia op 15 okto-
ber in de kerk in Rijsenhout te be-
luisteren en hier en daar bij te stu-
ren. Een opmerking van de dirigent 
in plat Bilderdams is net even anders 

dan mooi Italiaans. Vito schudt de 
bekende nummers zo maar uit zijn 
mouw. Bij Funiculi Funicula zouden 
de heren van Con Amore wel even 
de koortjes doen. Het bleek best 
lastig, maar met hulp van Vito was 
het toch nog snel in elkaar gezet. 
Het concert heeft vele mooie ope-
ra stukken op het programma staan, 
een aantal zal Con Amore presente-
ren, maar ook in samenwerking met 
solisten. De voorbereiding is in vol-
le gang. De mannen van Con Amo-
re tot slot: “Vito bedankt namens het 
hele koor en ook bedankt voor je Ita-
liaanse les. Je bent een topper.” 

Scan voor meten duurzame  
sourcing bloemen/planten
Aalsmeer - Een gespecialiseerde 
groothandel of exporteur in bloe-
men en planten kan wel gericht zijn 
op duurzaamheid, maar is daar-
bij voor een groot deel afhankelijk 
van de daaraan vooraf gaande pro-
ductie. Om de duurzaamheid dáár 
te meten heeft brancheorganisatie 
VGB samen met Floridata, Floricode 
en handelsbedrijven de Sustainable 
Sourcing Scan ontwikkeld. Dins-
dag 13 september ondertekenden 
de drie organisaties een samen-
werkingsovereenkomst. De over-
eenkomst werd ondertekend door 
de directeuren Robert Roodenburg 
van VGB, Leo van der Zon van Flo-
ricode en voorzitter Erik van Tol van 
Floridata. Met gegevens van Florico-

de wordt de Sourcing Scan gevoed. 
Deze scan is bedoeld om handels-
bedrijven te helpen duidelijk te krij-
gen hoe duurzaam zij inkopen. Door 
de Scan kan men ook zien hoe spe-
cifi eke telers in een bepaalde pro-
ductgroep op het gebied van duur-
zaamheid scoren. Er is een lange 
voorbereidingstijd aan de presenta-
tie van de Sourcing Scan vooraf ge-
gaan. Handelsbedrijven FleuraMetz, 
Pfi tzer, Dutch Flower Group en Wa-
terdrinker waren er van meet af aan 
bij betrokken. Zij zijn over het alge-
meen tevreden met de eerste resul-
taten van het systeem, dat tot nu toe 
in een testfase verkeerde.
“Wij zijn al in de eerste fase van de 
pilot er bij betrokken geweest en 

Exportomzet bloemen en 
planten plust met 3%

Aalsmeer - Dankzij een bovenge-
middelde groei in augustus ligt de 
exportgroei van bloemen en planten 
vanuit Nederland met meer dan 3% 
nu op 4 miljard. Dit baseert de VGB 
op de door Floridata verzamelde 
statistieken. “Een beter vertrouwen 
in de economie, hogere inkoop-
waarde en extra verkoopinspannin-
gen stimuleren de exportwaarde”, 
zo tekent de VGB op bij haar leden. 
Ook de Nederlandse bloemen- en 
plantenmarkt ontwikkelt zich weer 
positief. In euro’s is Duitsland de 
sterkste stijger in de top-10, waar-
in Rusland niet meer voorkomt. Met 
een sprong van 12%, de hoogst ge-
realiseerde stijging per maand dit 
jaar, trok augustus de exportstij-
ging op naar 3,4%. De procentue-
le stijging ligt tot en met augustus 
op exact hetzelfde niveau waarmee 
2015 werd afgesloten. 
In de top-10 afnemers blijft alleen 
het Verenigd Koninkrijk, vorig jaar 
de snelste stijger, achter. Sinds de 
VGB vanaf 2014, op basis van ge-
gevens van Floridata, de top-10 af-
zetbestemmingen publiceert is het 
voor het eerst dat in zoveel landen 
een plus wordt genoteerd. In 2014 
bleven gemiddeld drie tot vier lan-
den achter, in 2015 gemiddeld twee 
tot drie en in 2016 lijkt de handels-
stemming nog positiever.

Duitsland grote stijger
Met een toename van ruim 6% en in 
euro’s een plus van 74 miljoen tot 1,2 
miljard exportomzet tekent Duits-
land voor meer dan de helft van de 
totale toename. Het marktaandeel 
van de grootgebruiker van bloemen 
en planten uit Nederland steeg met 
bijna een vol procentpunt tot 30,4%. 
De Duitse markt is stabiel, de hoge-
re inkoopwaarde draagt bij aan de 
stijging en de toename is het resul-
taat van de marketinginspanningen. 
”Het gaat niet hard, maar we heb-
ben weer een stijgende lijn te pak-
ken.” Dat is ook de ervaring van Pa-
trick Dobbe van de cash-and-car-
ry Dobbe Flowers in Aalsmeer. ”Het 

sentiment is langzaam verbeterd, al 
komt de hogere omzet ook door een 
hogere inkoop. De klanten zijn posi-
tiever en dat geldt ook voor het per-
spectief dat wij zien.”

Scandinavië positief
Met een toename tot en met augus-
tus van 4,8% respectievelijk 10,7% 
is de afzetontwikkeling in de Scan-
dinavische landen in de top-10 be-
land. De Zuid-Europese bestem-
mingen voor bloemen en planten 
door Nederlandse exporteurs zit-
ten ook in de lift. Top-4 afnemer Ita-
lië laat een groei zien van bijna 5% 
tot 187 miljoen. Uit nadere gegevens 
van Floridata signaleert de VGB 
voor Spanje dit jaar een toename 
van 13% tot 52 miljoen. Het markt-
aandeel komt hierdoor op 6%. Inclu-
sief dat van Griekenland en Portugal 
lag dat voor de economische crisis, 
met de val van Lehman Brothers in 
september acht jaar geleden als ijk-
punt, nog op 9,4%.

Engeland en Rusland krimpen
De Engelse afzetmarkt voor bloe-
men en planten vanuit Nederland 
is tot en met augustus met 2% ge-
krompen tot 633 miljoen. Daarmee 
ligt de markt nog altijd 14% voor op 
de omzetwaarde in 2014, in euro’s 
80 miljoen. De tempering van de ex-
portgroei zette begin dit jaar in. Ge-
zien de recordgroei van 15% in 2015 
van deze tweede afzetmarkt voor 
Nederlandse bloemen en planten en 
de recente koersdaling van het Brit-
se Pond blijft de groothandel gema-
tigd positief over de mogelijkheden. 
Rusland stond na augustus 2014 
nog op een vijfde plek in de top-
10, zakte vorig jaar naar een zeven-
de positie en komt na de voortzet-
tende krimp van ruim 30% niet meer 
op deze ranglijst voor. Het aandeel 
van de overige landen hierin is sinds 
augustus 2014 met 1,3 procentpunt 
gestegen tot 17,3%. Dat duidt op een 
gestage verbreding van de afzet-
markten voor Nederlandse groot-
handelaren.

het werkt heel prettig”, zegt inkoop-
manager René Vellekoop van het 
tot Dutch Flower Group behoren-
de exportbedrijf Hamiplant. “Je kunt 
als handelsbedrijf nu zelf zien hoe 
je op het gebied van duurzaamheid 
scoort per productgroep, zoals Pha-
laenopsis. Bij dat product is bijvoor-
beeld de productie van zestig pro-
cent van de telers met wie ik zaken 
doe duurzaam en die van veertig 

procent niet of nauwelijks. Ik ga dan 
met die niet duurzame kwekerijen, 
waar ook ter wereld, in gesprek en 
ze naar collega’s verwijzen die het 
momenteel beter doen. We moeten 
met alle marktontwikkelingen zor-
gen dat we als sector samen wer-
ken aan duurzaamheid. Deze scan 
past daarom perfect bij alle initiatie-
ven die we gezamenlijk nemen voor 
een meer duurzame sector.”

VOLGENDE WEEK DE UITSLAG VAN DE FOTOWEDSTRIJD

Meerbode lezen tijdens de les...

“Boeken kaften met de Meerbode. Gelukkig wat te lezen tijdens de 
les...”
Anna-Maria Giannattasio

Schilderen met de Meerbode

Niets missen dankzij de Meerbode

“Voor ons dit jaar geen zomervakantie in het buitenland maar druk 
aan het schilderen aan ons huis. Wij zijn bijna klaar, en zoals jullie 
kunnen zien komt ook hier de Meerbode goed van pas!” 
Angelique Smink uit Rijsenhout 
Redactie: Hopelijk wel nadat de krant gelezen is...

Krant gewoon mee op de boot

“De Meerbode gewoon lekker mee op de boot op de grote plas, an-
kertje uit, drankje en erbij heerlijk genieten.”
Familie Bruinissen

Meerbode lezen in de bossen
“Natuurlijk gaat de 
Nieuwe Meerbode mee 
ook vakantie! Als be-
heerder van ‘Je bent 
Aalsmeerder als’ hou 
ik graag alles in de ga-
ten, ook op vakantie. 
De krant gelezen in de 
bossen bij Vasse en in 
de tuin van het muse-
um van Ton Schulten in 
Ootmarsum”
Jolanda Kooij

Meerbode op eiland Säo Miguel

“Wij hebben in de Nieuwe Meerbode van 25 augustus gelezen dat 
de laatste dag om in te zenden 31 augustus is, dus bij deze onze fo-
to. Wij hebben de Nieuwe Meerbode natuurlijk ook meegenomen op 
vakantie en lazen de krant in een hele oude boom uit Nieuw Zee-
land in het mooie Terra Nostra Garden op het prachtige eiland São 
Miguel.”
Kim en Anouk de Vries

“Mooi toeristisch, al die steentjes hier. Maar terwijl ik hier een steen-
tje optil, denk ik aan het grindpad voor ons huis. Hoe zou het zijn in 
mijn Aalsmeer? Gelukkig is Nieuwe Meerbode met ons mee op ge-
reisd. Zo hoef ik hier in het verre Frankrijk niet alles van m’n dorpje 
te missen. Misschien heeft Kruidvat in de Zijdstraat heimweepillen in 
de aanbieding. Gauw de advertentie zoeken.”
Natasja Kluinhaar
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Juryvoorzitter Mathijs van Gaalen temidden van de trotse winnaars. Links het 
team Remco Maarsen met Remco op de voorgrond, rechts het team Ron We-
ij met Ron zelf helemaal rechts.

Remco Maarsen en Ron Weij winnaars

Vuur en Licht Awards voor 
mooiste verlichte boten
Aalsmeer - De stoet verlichte bo-
ten bij Vuur en Licht op het Water 
was dit jaar langer dan ooit. De con-
currentie voor de winnaars van de 
Vuur en Licht Awards 2016 was dan 
ook groot. Als een lang gekleurd 
lint voeren de boten door de Ring-
vaart. In de tuin van het Zorgcen-
trum Aelsmeer werden alle boten 
deskundig beoordeeld door de ju-
ry, bestaande uit Ilse Keessen, An-
nelie Tas-Klein Sprokkelhorst, me-
neer Janus Sparnaaij en Mathijs van 
Gaalen. 

Wereldbol en skeletten
Bij de kleinere boten ging de Vuur 
en Licht Award naar Ron Weij. De 
verlichte wereldbol maakte in com-
binatie met de verlichte skeletten de 
meeste indruk op de jury. Ron: “Wij 
hadden dit zelf niet verwacht. En 
dan ben je eigenlijk nog blijer met 
zo’n prijs. Toen ik de foto van onze 
boot zondagavond op Facebook ge-
zien had, dacht ik, nou moet ik toch 
maar even bellen.” Ron en zijn ma-
ten zijn vastbesloten volgend jaar 
weer mee te doen.

Award voor stoomtrein
Bij de grote boten ging de Vuur en 
Licht Award naar Remco Maarsen 
en team. Net als vorig jaar en het 
jaar daarvoor. Remco’s eerste reac-
tie nadat hij gezien had dat ze met 
hun stoomtrein opnieuw gewonnen 
hadden: “Ik dacht dat de organisa-
tie van Vuur en Licht op het Water 
ons nou dit jaar niet weer als win-

naar wilden hebben. Maar de jury 
heeft ons toch weer gekozen.” Jury-
voorzitter Mathijs van Gaalen haal-
de tijdens de prijsuitreiking in de 
Zotte Wilg aan dat het besluit om de 
stoomtrein aan te wijzen als winnaar 
bij de grote boten, unaniem geno-
men werd. Hij prees de kwaliteit van 
de verlichte boten in het algemeen. 
De stoomtrein stak er echt boven 
uit. Het is niet eenvoudig om ieder 
jaar weer met goede ideeën te ko-
men voor de verlichte boten, maar 
Remco en zijn vrienden zijn daar 
dus opnieuw in geslaagd: “We pro-
beren het ieder jaar weer ietsje be-
ter te doen.” In de aanloop naar Vuur 
en Licht op het Water toe was er al 
vroeg discussie over de hoogte van 
de boot. In voorgaande jaren kon 
de boot ’s nachts niet terug naar 
de Oosteinderweg varen, omdat de 
Aalsmeerderbrug dan niet meer be-
mand is en dus dicht bleef. Er rest-
te toen geen andere keuze dan de 
boot bij de Helling voor een groot 
deel af te breken, om alsnog onder 
de brug door te kunnen varen. 

Paar keer open
Op verzoek van de organisatie van 
het evenement had de Provincie 
Noord-Holland dit jaar geregeld dat 
de brug rond één uur ’s nachts nog 
een paar keer open ging en hiervoor 
was veel waardering. De organisa-
tie deed bij monde van Ap Eigenhuis 
de toezegging volgend jaar eenzelf-
de verzoek aan de provincie te zul-
len doen.

Lotenverkoop vanaf 1 oktober
Grote Clubactie van start
Aalsmeer - De Grote Clubactie be-
gint dit jaar op zaterdag 1 oktober. 
Ook uit Aalsmeer doen clubs mee 
aan de jaarlijkse actie om de club-
kas te vullen. Kinderen komen in 
de maanden oktober en november 
langs de deuren om loten van de 
Grote Clubactie te verkopen. Maar 
liefst 80% van de opbrengst van de 
loten gaat direct naar de verenigin-
gen. Clubs hebben dit geld hard no-
dig om rond te komen. Uit onder-
zoek van het Mulier Instituut blijkt 
dat clubs hun inkomsten gemid-
deld voor 55% uit contributie halen. 
Naast sponsoring, reclameborden, 
entreegelden, subsidies en kantine 
inkomsten, wordt 8% gerealiseerd 
door financiële acties, zoals spon-
sorlopen en lotenverkoop. Bijna alle 
ondervraagde verenigingen (91%) 
organiseren activiteiten die extra 
geld opleveren. Twee derde (66%) 
van de verenigingen organiseert de 
Grote Clubactie om extra inkomsten 
te werven. De opbrengst van finan-
ciële acties wordt vooral gebruikt 
voor algemene verenigingskosten 
(72%), zoals materiaal, activiteiten, 
de huur van een accommodatie en 
begeleiding.

Betaalbaar houden
Dit jaar is het alweer de 44e editie 
van de Grote Clubactie. Directeur 
Frank Molkenboer: “Veel verenigin-
gen zijn afhankelijk van de inkom-
sten van de Grote Clubactie. Omdat 
clubs de contributie betaalbaar wil-
len houden voor hun leden, zijn fi-
nanciële acties zoals de Grote Club-

actie essentieel.” Uit het onderzoek 
van het Mulier Instituut komt naar 
voren dat 59% van de verenigin-
gen de opbrengst van een actie ge-
bruikt om de contributie betaalbaar 
te houden. 
Molkenboer: “Het verenigingsleven 
is veel waard en vervult een belang-
rijke functie in onze samenleving. 
Dit willen we koesteren, ook in de 
toekomst. Het moet dus voor ieder-
een bereikbaar en betaalbaar blij-
ven. Bij ons is elke club welkom, of 
het nu om sport, cultuur of hobby 
gaat. Van elk verkocht lot van 3 eu-
ro gaat 2,40 euro direct naar de ver-
eniging. Een uniek hoog percentage 
voor financiële acties.”
 
Bijna 6.000 deelnemende clubs
Aan de Grote Clubactie nemen dit 
jaar bijna 6.000 clubs deel. Vereni-
gingen halen met deze actie ge-
makkelijk een bedrag tussen de 
1.000 en 10.000 euro op. Vereni-
gingen zijn de basis voor een ge-
zonde samenleving. Daarom orga-
niseert de Grote Clubactie een lan-
delijke loterij waarmee verenigin-
gen extra inkomsten werven. Inwo-
ners van Aalsmeer kunnen ook dit 
jaar de clubs uit hun omgeving weer 
steunen. Naast de hoofdprijs van 
100.000 euro zijn in de loterij van de 
Grote Clubactie veel mooie prijzen 
te winnen.
Dit jaar doen in Aalsmeer The Funny 
Horse, Sportvereniging Omnia 2000, 
Zwemsportclub Oceanus en Vrien-
den van de Olifant en IJsclub de 
Blauwe Beugel uit Rijsenhout mee.

Kom in actie voor buitenspelen
Spek de clubkas met 
Jantje Beton Collecte
Aalsmeer - Veel kinderen kunnen 
niet naar een club of vereniging om 
daar lekker te bewegen of avon-
tuurlijke activiteiten te ondernemen. 
Daarom steunt Jantje Beton orga-
nisaties om extra geld op te halen 
voor de clubkas. Organisaties kun-
nen twee weken lang, van 13 tot en 
met 25 februari, mee collecteren tij-
dens de Jantje Beton Collecte. En 
met de collecte is 50% van de op-
brengst voor de clubkas. De ande-
re 50% besteedt Jantje Beton aan 
speelprojecten in heel Nederland. In 
Aalsmeer is nog ruimte voor deelne-
mers. Kijk snel en doe mee!
Jaarlijks zetten ruim 40.000 collec-
tanten van 1.500 organisaties zich 
in om tijdens de Jantje Beton Col-
lecte extra geld op te halen voor 
hun clubkas. Met meer inkomsten 
is meer mogelijk. Zoals onderhoud, 
aanschaf en vervanging van materi-
alen of de organisatie van activitei-

ten. Jantje Beton vindt dat van groot 
belang, want iedereen moet zoveel 
mogelijk buitenplezier kunnen heb-
ben. Met 10 vrijwilligers collecteer je 
in 2 uur al snel 10 tentjes bij elkaar 
voor een zomerkamp, 75 pallets 
voor een huttenbouw, 18 vierkan-
te meter kunstgras, 5 kubieke meter 
speelzand of huur je een graffitikun-
stenaar. Jantje Beton roept zoveel 
mogelijk organisaties op om mee 
te doen! Want niet alleen Scouting 
groepen en sport- en jeugdclubs 
kunnen deelnemen aan de Collecte. 
Ook speeltuinen en organisaties zo-
als BSO’s en dagopvang van kinde-
ren waar spelen en leren een dage-
lijkse activiteit is, kunnen meedoen.
De oproep: Collecteer mee en help! 
Kom in actie voor buitenspelen en 
bewegen! En spek daarmee ook nog 
eens je eigen clubkas! Deelname is 
heel eenvoudig. Meld je snel aan op 
www.jantjebeton.nl/collecte

Nationaal MS Fonds 
zoekt collectanten
Aalsmeer - Van 21 tot en met 26 
november organiseert het Nationaal 
MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer 

duizenden collectanten met een col-
lectebus langs de deur om geld in 
te zamelen voor mensen met Mul-
tiple Sclerose (MS). Over de ziekte 

Run for Kika in het Bos
Amstelland - Zondag 2 oktober 
belooft een gezellige dag te worden 
in het Amsterdamse Bos. Naar ver-
wachting zullen daar duizend men-
sen 10, 5 of 1 kilometer rennen bij 
de allereerste Run for KiKa Am-
sterdam. Het doel: zoveel mogelijk 
geld ophalen voor Stichting Kinde-
ren Kankervrij (KiKa). Na de edities 
in Almere, Utrecht, Rotterdam, Nij-
megen en Eindhoven zetten men-
sen in en rondom Amsterdam nu 
ook hun beste beentje voor om zo 
geld op te halen voor KiKa. Zij zetten 
zich samen in voor meer onderzoek 
naar kinderkanker om zo het gene-
zingspercentage te verhogen van 75 

naar 95 procent. Stichting Kinderen 
Kankervrij is sinds 2002 een begrip 
in Nederland. KiKa gelooft in actie-
ve oplossingen, daarom wordt er 
elk jaar Run for KiKa georganiseerd 
op verschillende locaties in Neder-
land. Naast de 10, 5 en 1 kilometer 
run zijn er verschillende leuke acti-
viteiten gepland voor het hele gezin. 
Runners, Kidsrunners, vrijwilligers 
en publiek: iedereen is welkom.
Help jij ook mee met de strijd tegen 
kinderkanker? Schrijf je snel in als 
team, als individuele hardloper of 
als vrijwilliger bij Run for KiKa Am-
sterdam. Kijk op www.runforkika.nl/
amsterdam en doe mee!

Herfstkleding en speelgoed
Kledingbeurs in De Reede
Rijsenhout - Op zaterdag 1 oktober 
is er de jaarlijkse herfst- en winter-
kledingbeurs in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat 14. Het be-
treft de in- en verkoop van (kinder)
kleding vanaf maat 80 tot en met 
maat XL, speelgoed en kinderbe-
nodigdheden. De enige voorwaar-
den hiervoor zijn dat de ingebrach-
te kleding bestemd moeten zijn voor 
deze tijd van het jaar en de kleding 
en andere spullen dienen heel, mo-
dieus en schoon te zijn. Er kan één 
verkoopnummer aangevraagd wor-
den per persoon waarop maximaal 
30 kledingartikelen, 15 stuks speel-
goed en 3 paar schoenen of laarzen 
vanaf maat 30 verkocht mogen wor-

den. De inbreng is van 9.00 tot 10.00 
uur, de deur gaat om 10.15 dicht. De 
deelnemers kunnen dan de inge-
brachte kleding zelf ophangen. De 
verkoop is van 12.30 tot 14.00 uur. 
Het afhalen van de niet verkochte 
artikelen is om 17.00 uur. Alles wat 
om 17.30 uur nog niet is opgehaald 
gaat zondermeer naar een goed 
doel. Voor informatie: www.kinder-
kledingbeurs-rh@live.nl of de face-
bookpagina Kledingbeurs Rijsen-
hout. Verkoopnummers kunnen niet 
via de mail maar alleen telefonisch 
aangevraagd worden bij: Henriët-
te via 0297-345007; Nettie via 0172- 
508930 of 06-42216168 en bij Joke 
via 0297- 323955. 

Aan de slag op de eilanden
Snoeiboot vaart weer uit!
Aalsmeer - Op de zaterdagen 1 
oktober en 12 november vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeige-
naren op de Westeinderplassen de 
mogelijkheid te geven hun snoei-
hout gratis en op een verantwoor-
de manier af te voeren. De boot ligt 
van 9.00 tot 12.00 uur bij schuilha-
ven de Winkel aan de Grote Poelzij-
de en van 13.00 tot 16.00 uur bij het 
baggerdepot Otto aan de doorgang 
Grote Brug. De snoeiboot is inmid-
dels een begrip op de Aalsmeerse 
wateren. Particuliere eilandeigena-
ren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten 

en vaarwegen te snoeien. Om hen 
daarbij van dienst te zijn biedt de 
gemeente de mogelijkheid aan om 
hun snoeiafval gratis af te voeren. 
Bedrijfsafval, zoals seringenhout en 
-kluiten, wordt echter niet geaccep-
teerd. Als de boot op de aangege-
ven tijd niet aanwezig is, dan is deze 
waarschijnlijk even aan het lossen, 
maar komt weer terug. Voor meer 
informatie over de takkeninzameling 
en de snoeiboot kan contact opge-
nomen worden met de servicedesk 
Amstelveen/Aalsmeer en vraag naar 
de afdeling VVH, vaarwegbeheer. 
Telefoonnummer is 020–5404911.

Per 1 oktober voor minima
Nieuw: De Aalsmeerpas
Aalsmeer - De gemeente vindt het 
belangrijk dat inwoners met een in-
komen op of rond het sociaal mini-
mum mee kunnen doen in de maat-
schappij en daarom wordt per 1 ok-
tober de Aalsmeerpas gelanceerd. 
Met de Aalsmeerpas kunnen in-
woners met een laag inkomen ge-
bruik maken van voordelen en vas-
te kortingen bij landelijke, regiona-
le en lokale aanbieders in de sport-, 
cultuur- en amusementsbranche. 
Voorbeelden hiervan zijn attractie-
parken, musea en bioscopen.
Uiteraard zijn aan het verkrijgen van 
de Aalsmeerpas voorwaarden ver-
bonden. In aanmerking komen in-
woners met een netto inkomen in-
clusief vakantiegeld dat niet hoger 

is dan 125 procent van de gelden 
bijstandsnorm, zij die een schuld-
hulpverleningstraject hebben en 
onder andere zelfstandig wonende 
studenten.
Weten of u/jij in aanmerking komt 
voor de Aalsmeerpas? Kijk dan op 
aalsmeerpas.nl of neem contact 
op met het Sociaal Loket via 0297-
387575, geopend van maandag tot 
en met donderdag tussen 8.30 en 
17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 
12.30 uur. Mailen kan naar sociaal-
loket@aalsmeer.nl. Het Sociaal Lo-
ket in het gemeentehuis is iedere 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag open van 8.30 tot 12.00 uur 
en woensdag tussen 13.00 en 16.30 
uur.

Veel belangstelling 
Brandje in lokaal Westplas
Aalsmeer - In een lokaal van de 
Westplas Mavo in de 1e J.C. Men-
singlaan is rond kwart over drie 
woensdagmiddag 21 september 
een brandje uitgebroken in de prul-
lenbak. De school werd direct ont-
ruimd. Dit is zonder problemen en 
overzichtelijk verlopen. De oefenin-
gen hebben hun dienst bewezen.
Via 112 zijn direct alle hulpdien-
sten gealarmeerd. De politie heeft 
assistentie verleend aan de brand-
weer, die overigens niet heeft hoe-
ven blussen. Het vuurtje hebben en-
kele leraren weten te doven. 
De school stond vol rook en de 
brandweer heeft met een grote ven-
tilator de rook uit het gebouw ge-
blazen. Hierna konden alle leerlin-
gen en leerkrachten weer veilig naar 
binnen. 
De belangstelling van leerlingen en 

omwonenden was groot. De brand-
weerwagens werden omringd door 
nieuwsgierige jongens en meiden. 
Het had een prima plek geweest om 
promotie te gaan maken voor alvast 
nieuwe vrijwilligers voor het brand-
weerkorps… Maar, dit was natuur-
lijk niet aan de orde. Prioriteit één: 
Blussen en mensen in veiligheid 
brengen. Er zijn gelukkig geen ge-
wonden gevallen. Maar de ambu-
lance was niet helemaal voor niets 
gekomen. Er is één persoon ter 
plaatse nagekeken wegens inade-
men van rook. De schade aan het 
lokaal is beperkt. 
Hoe de brand in de prullenbak is 
ontstaan, wordt nader onderzocht. 
Vooralsnog is uit bewakingsbeelden 
van de school niet gebleken dat het 
om brandstichting gaat.
Foto: Marco Carels

PvdA bijeen in De Oude Veiling
Discussie over politiek die 
lokaal van waarde is
Aalsmeer - De PvdA staat voor een 
Nederland waar we samen voor-
uit komen. Waar we opkomen voor 
elkaar, waar iedereen een eerlijke 
kans heeft om het beste uit zichzelf 
te halen en waar we samen investe-
ren in een goede toekomst voor ie-
dereen. Op basis van deze gedach-
te heeft de PvdA een project be-
dacht dat ‘Van Waarde’ heet. Het 
gaat over politiek die van waarde is 
en moet zijn. In dat project heeft de 
PvdA vijf waarden benoemd, die lei-
dend zijn in het politiek handelen. 
Die vijf waarden zijn bestaanszeker-
heid, goed werk, verheffing, binding 
en zeggenschap. De PvdA conclu-
deert dat dit belangrijke opdrachten 
met zich meebrengt voor de komen-
de jaren. De PvdA wil op basis van 
die vijf waarden de ‘dominantie van 
het efficiency-denken’ bestrijden. 
Dit betekent dat de fractie in de zorg 
niet kiest voor een cultuur waarmee 
zorg met de stopwatch in de hand 
wordt verleend, maar dat de mens 
weer centraal moet staan. De PvdA 
wil ook een rem zetten op de een-
zijdige ‘flexibilisering’. Als voorbeeld 
wordt genoemd het toenemen-
de aantal onvrijwillige zzp’ers, zo-
als pakjesbezorgers in de post. En 
de partij wil de publieke sector de-
mocratiseren. Bovenal wil de PvdA 
dat mensen voor elkaar zorgen. De 
vraag is nu hoe deze waarden lokaal 
weer leidend te maken in het dage-
lijks politiek handelen? Met wel-
ke middelen die passen bij de ide-
alen van de PvdA? Een politiek die 
activistisch is als het moet en conti-
nu verbinding en draagvlak zoekt in 
de samenleving; met burgers, orga-

nisaties en bewegingen die net als 
de sociaaldemocratie samen voor-
uit willen. Een politiek van onder-
op, samen met de mensen waar het 
om gaat. Op woensdag 5 oktober 
houdt de PvdA een discussieavond 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat 19 over dit project ‘Van Waar-
de’. Dat doet de partij onder leiding 
van de fractievoorzitter van de PvdA 
in Haarlem, Jeroen Fritz. Aanvang: 
20.00 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Fractievoorzitter Haarlem, 
Jeroen Fritz.

MS is nog veel onbekend. Zo weet 
men nog niet waardoor MS veroor-
zaakt wordt en hoe dit genezen kan 
worden. De collecte is de belangrijk-
ste bron van inkomsten voor het Na-
tionaal MS Fonds. Er worden geen 
subsidies ontvangen. Het Fonds is 
volkomen afhankelijk van donaties 
en giften. Door de collecte kan het 
Fonds haar werk blijven doen en in-
vesteren in innovatieve onderzoe-
ken om MS te genezen. Wil jij je ook 

sterk maken tegen MS? Om de jaar-
lijkse collecte nog succesvoller te 
maken, is het Fonds op zoek naar 
nieuwe collectanten en coördina-
toren. Een avondje collecteren kost 
maar 2 uur van je tijd. Hou je van re-
gelen en organiseren en heb je on-
geveer 10 uur over? Dan kun je al 
aan de slag als collecte-coördinator. 
Kijk op de website www.mscollecte.
nl voor meer informatie en meld je 
snel aan. Samen sterk tegen MS!



Kudelstaart - De Solexvrienden 
Kudelstaart en De Kwakel organi-
seren zaterdag 8 oktober de tradi-
tionele snerttocht. Met deze tocht 
wordt het Solexseizoen 2016 afge-
sloten. De dag krijgt extra historisch 
karakter, want de solexrijders bren-
gen dit keer een bezoek aan het Fort 
Kudelstaart. Op het fort krijgen de 
deelnemers aan de tocht een rond-
leiding en hier wordt ook de lunch 
geserveerd. Dubbele historische be-
levingen dus deze dag. In de och-
tend en na de lunch zijn er twee 
mooie rondritten door de regio. En 
als afsluiting van het festijn is er dan 
de snertmaaltijd. Zoals gebruikelijk 
is iedereen die de rit kan rijden met 
een Solex of iets wat er een beet-
je op lijkt welkom om mee te doen.
Vanaf half tien is er koffie met koek 

bij Joop en Ria van Leeuwen aan de 
Kudelstaartseweg 165. Precies half 
elf start de morgenrit. Voor informa-
tie kan gebeld worden met Frans via 
06-22808708.
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Kick Spaargaren: 
“Ik ben een duizendpoot”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of Ku-
delstaarter een zevental vragen voor-
gelegd over zijn of haar interessante 
leven. In augustus was de veelvuldi-
ge Aalsmeerse Heidi Bruin aan het 
woord. Deze maand staat onze huis-
fotograaf in de schijnwerpers. Wat 
doet deze Kudelstaarter naast foto-
graferen eigenlijk nog meer?

Wie ben je?
“Ik ben Kick Spaargaren en ben een 
duizendpoot.” Zo begint de vijfentwin-
tigjarige jongeman met het rode haar. 
“Ik woon nog gezellig bij mijn ouders 
thuis. Mijn broer en zus zijn het huis 
al uit. Ik heb alle vrijheid om te gaan 
en staan waar ik wil. Vroeger hadden 
we knaagdiertjes, maar nu hebben we 
twee katten, waarvan er eentje bij me 
slaapt. Dat is echt mijn maatje.” 
 
Waarom woon je in Kudelstaart?
“Geboren in het ziekenhuis, maar 
verder woon ik al vanaf baby in mijn 
ouderlijk huis. Tja, meer kan ik er 
niet van maken.” 

 Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
“Ik heb een fulltime baan. Tijdens 

school had ik een vakantiebaantje 
op een kwekerij, maar vanaf school 
ben ik eerst anderhalf jaar in de be-
diening in een hotel gaan werken. 
Toen de crisis uitbrak werd mijn 
contract niet verlengd en zodoen-
de kon ik weer terug naar mijn va-
kantiebaan. Ik werk daar nu zes jaar. 
Het is hortensiakwekerij Van Klave-
ren in De Kwakel. Hier ben ik ma-
nusje van alles. Het is een groot 
bedrijf met twee filialen, maar we 
werken met een klein team. Wat 
ik allemaal doe? Bestellingen ma-
ken, planten schoonmaken, kas-
sen schoonhouden, veld bijhouden, 
oppotten van de hortensia’s, Deen-
se karren opbouwen, noem op. Ge-
woon veertig uur bezig op de werk-
vloer. En daarnaast ben ik freelance 
fotograaf. Dat is een beetje uit de 
hand gelopen hobby. 
. 
Wat zijn je hobby’s? 
“Ik heb toen ik jong was een onge-
luk gehad en raakte tijdelijk in een 
rolstoel. Tijdens de revalidatie kreeg 
ik het fototoestel van mijn moeder. 
Zij maakte altijd al foto’s. Dat toe-
stel was ze meteen kwijt, want ik 
vond het zo fijn om te doen! Mijn 

 De Schijnwerper op...

opa deed ook al aan fotografie. Het 
zit dus in de familie. Ik kreeg van 
hem een Lyca fotocamera en na 
zijn dood heb ik al zijn equipment 
geërfd. Dat staat thuis in een vitri-
nekast. Ik ben daar trots op. Waar 
ik ook trots op ben is mijn zicht-
bare werk in Aalsmeer. Ik fotogra-
feer voor het Crown Theater, heb de 
Feestweek vastgelegd, maak actie-
foto’s, sportbeelden en krijg natuur-
lijk veel opdrachten van de Nieuwe 
Meerbode. Dat loopt erg uiteen.” 
Kick is duidelijk autodidact. Hij heeft 
het fotograferen zichzelf in de prak-
tijk aangeleerd. Nog een paar hob-
by’s die hij noemt zijn schaatsen en 
duiken. “Voor de fun en om te re-
laxen, maar ik heb al wel diploma’s.” 
Ook heeft de familie Spaargaren 
een eiland. “Ik ga graag regelmatig 
met mijn bootje de Poel op. Verder 
ben ik best wel sportief. Ik probeer 
af en toe te racefietsen, maar heb 
helaas niet zoveel tijd.” 

Wat is er zo leuk aan 
Aalsmeer/Kudelstaart?
“Ik woon in een rustige buurt. Ku-
delstaart is een mooi dorp aan de 
Poel. Maar ik ben meer in Aalsmeer 

te vinden. Daar is veel gezellig-
heid. Er gebeurt genoeg. Meer dan 
je denkt. Nu ik foto’s maak voor de 
krant merk ik dat er in Aalsmeer zo-
veel te ontdekken valt. Er is bijvoor-
beeld een postzegelvereniging, een 
duivenclub, sjoelclub, klaverjasclub. 
Dat wist ik voorheen niet. Zo grap-
pig dat ik daar nu ineens allemaal 
kom.” 
 
En wat zou je willen veranderen 
in het dorp?
“Tja, eigenlijk niks. Ik ben heel te-
vreden en hoop dat dit kan blijven.” 
Kick doelt op de Pramenrace, de 
Feestweek en andere activiteiten. 
“Dat mag niet veranderen.”
 
Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
Kick Spaargaren is dit jaar genomi-
neerd als Starter van het jaar door 
de Onderneming van het Jaar ver-
kiezing. Hij heeft zijn pitch gehou-
den vorige week in de Beach. “Dat 
was spannend, maar ook interes-
sant. Helaas ben ik niet door naar 
de volgende ronde, maar ik ben 
wel weer een ervaring rijker.” Een 
minder leuke ervaring in het le-
ven van de jonge fotograaf is het 
ongeluk dat al eerder in het ge-
sprek naar voren kwam. Rond zijn 
tiende levensjaar is Kick aangere-
den door een scooter. De bestuur-
der is doorgereden, maar Kick be-
landde zwaar gewond in het zieken-
huis. “Dat vreet zelfs nu nog aan me. 
Maar ik wil graag positief eindigen. 
Ik ben namelijk best trots op mezelf. 
Voor Vuur & Licht stond ik bijvoor-
beeld bovenop de watertoren te fo-
tograferen. Ook hing mijn reclame-
doek megagroot in de Feesttent. 
Daar kan ik intens van genieten. Er 
gaan deuren voor me open die an-
ders gesloten waren gebleven. En ik 
ben natuurlijk binnenkort weer Fo-
to-Piet tijdens de intocht van Sinter-
klaas in Aalsmeer. Soms is het alle-
maal best druk en zwaar, maar als 
ik dan terugkijk heb ik een voldaan 
gevoel en denk ik ‘Yes’ dat heb ik 
toch maar mooi gedaan!” 
De foto’s van de veelzijdige Kick 
Spaargaren zijn te bewonderen op 
www.kicksfotos.nl 

Door Miranda Gommans

Aalsmeers nieuws op Radio Aalsmeer

Kinderburgemeesters en 
kinderboeken in Let’s Go
Aalsmeer - Vrijdag 30 september 
maken Kim, Joey en Laurens er weer 
een feestje van in de studio tijdens 
‘Let’s Go’ en natuurlijk ook bij jou in 
de huiskamer. Zoals elke week kan 
jij weer beslissen met welk nummer 
het jeugdprogramma gaat beginnen 
door even je stem achter te laten op 
de Facebookpagina. Joey heeft weer 
een mix voor je klaar staan en reken 
op leuke nieuwtjes. Jonah komt ver-
tellen over zijn eigen boek, die hij 
samen met zijn juf heeft geschre-
ven. Hoe stoer is dat! Kim heeft nog 
meer boekennieuws want de Kin-
derboekenweek komt er weer bijna 
aan. Oud-kinderburgemeester Vin-
ce en kinderburgemeester Sophie 
komen ook langs. Samen vertellen 
ze alles over de Landelijke dag voor 
kinderburgemeesters die op 8 okto-
ber in Aalsmeer plaatsvindt. Die dag 
komen alle kinderburgemeesters uit 
Nederland naar Aalsmeer en er zal 
zelfs een BN-er zijn. Wie dat is en 
wat ze allemaal gaan doen? Zorg dat 
je luistert vrijdag om 18.00 uur naar 
‘Let’s Go’. 

Win kaarten ‘Ferry Maat’
Vrijdag presenteren Ron Leegwa-
ter en Caroline Baarse van 21.00 
tot 23.00 uur het Vrijdagavondca-
fé. Omdat Aalsmeer volgende week 
in het teken staat van ‘Ferry Maat 
in Aalsmeer’, hebben de program-
makers besloten om er een speciale 
Soulshow-uitzending van te maken. 
Veel heerlijke nummers dus uit de 
jaren zeventig en begin jaren tach-
tig in de sfeer van de soulclassics. 
Samen met Heidi van de organisa-
tie van ‘Ferry Maat in Aalsmeer’ mag 
Ron aan een luisteraar het setje van 
de laatste twee kaartjes weggeven. 
Hoe kun je die winnen? Door je fa-
voriete Soulshow-classic door te ge-
ven tijdens de uitzending via tele-
foonnummer 0297-325858 of via 
studio@radioaalsmeer.nl Maar voor-
af doorgeven kan ook via de Face-
bookpagina van het ‘Vrijdagavond-
café’ of het Twitteraccount. 
Deze week is tevens de maandelijk-
se kookrubriek van Marc Eveleens. 
In Marc’s Culinaire Kookwekker 

wordt deze keer (hoe toepasselijk) 
stilgestaan bij de kooktrends uit de 
jaren zeventig. Verder uiteraard de 
vaste onderdelen, zoals Ron’s gezel-
lige meezinger, het Top 40 Hitarchief 
en het radiospelletje Soundmemory 
waarbij je kans maakt op de stoere 
mok met je hele naam erop.

Mienen bij ‘Door de Mangel’
Iedere maandag staat tussen 19.00 
en 20.00 uur een (on)bekende 
Aalsmeerder of Kudelstaarter cen-
traal in de talkshow ‘Door de Man-
gel’. Afgelopen maandag was Ep-
po Buskermolen te gast bij Mylè-
ne en Elbert Huijts. De politicus, of 
bestuurder, zoals hij het zelf liever 
noemt, vertelde zijn bijnaam gekre-
gen te hebben omdat hij op het ka-
rakter Eppo uit de serie De Kleine 
Waarheid leek. “Die naam is zo inge-
burgerd dat zelfs de griffier een door 
mij ingediend amendement onder-
tekende met mijn bijnaam. Dat vond 
de toenmalige burgemeester Pieter 
Litjens toch niet zo’n goed idee”, al-
dus de ras Kudelstaarter die ook deel 
uitmaakt van het hoofdbestuur van 
RKDES. Het gemeenteraadslid heeft 
natuurlijk weer een nieuwe gast uit-
genodigd voor aanstaande maan-
dag 3 oktober. Ook Buskermolen 
houdt het binnen de familie en heeft 
als 139e gast zijn 83-jarige schoon-
moeder uitgenodigd. Mien Rekel-
hof is de vrouw van Theo Rekelhof 
sr. Mevrouw Rekelhof is heel open 
en kan heel veel over Kudelstaart en 
het vissersvak vertellen. Met haar 83 
jaar is zij samen met Zwarte Jaap 
Spaargaren de oudste gast in het 
praatprogramma ooit. Richard Bus-
kermolen wil graag dat zij uitlegt wat 
het zelfverzonnen werkwoord ‘mie-
nen’ betekent. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Elke dag 
brengt Radio Aalsmeer informatieve 
en interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag kan 
genoten worden van fijne non-stop 
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter en Facebook.

Technische hoogstandjes 
in praktijk fysiotherapie
Kudelstaart - Een technisch schil-
der, zo noemt Leo van Gelder zich-
zelf. Geïnspireerd door Frans Hals 
en de Impressionisten onderzoekt 
hij de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van olieverf. Prachtige 
landschappen en portretten waar-
bij de zoektocht naar de juiste toets 
resulteert in sferisch en technisch 
knap werk. 
Gedetailleerd opgezette schilde-
rijen waarvoor hij zich laat inspire-
ren door zijn directe omgeving. Por-
tretten maakt hij naar foto’s of naar 
model. De landschappen schildert 
hij met een vooropgezet plan waar-
van hij tijdens het werken soms af 
wijkt. Hij daagt zichzelf uit tot het 
halen van een perfectie waar hij zelf 
de beoordeler van is. “Als ik mezelf 
goed wil leren een oog te schilderen 
schilder ik tien ogen. Net zo lang tot 
ik tevreden ben”, aldus Van Gelder. 
Deze tevredenheid is er als een on-
derdeel natuurgetrouw is geschil-
derd maar wel een snelheid en le-
vendigheid bevat. De wijze waarop 
bijvoorbeeld Frans Hals met schijn-

baar gemak een portret vol leven 
schildert fascineert hem. De losse 
toets die precies raak is. 
“Ik ben nog bij de toonladders, de 
symfonie hoor ik al”, aldus Van Gel-
der over zijn zoektocht. “Overigens 
met heel veel plezier, want dat is 
schilderen!”
Het is een voorrecht getuige te mo-
gen zijn van deze zoektocht die re-
sulteert in een serie bijzondere wer-
ken. Een meester in de schilder-
kunst toont zijn werk. Een must om 
te gaan kijken voor ieder die zelf 
schildert; dit is echt werk van hoog 
niveau. En ook als je niet schildert; 
deze realist moet je zien! De kunst-
werken hangen tot half november in 
de wachtruimte en gang naar de fit-
ness afdeling. De praktijk is vrij toe-
gankelijk te bezoeken op werkda-
gen van 8.00 tot 21.00 uur, op de 
woensdag van 8.00 tot 18.00 uur. De 
kunstwerken zijn te koop, informatie 
hierover is te vinden in de praktijk. 
De praktijk voor Fysiotherapie be-
vindt zich aan de Kudelstaartseweg 
243, naast de RK St. Jankerk. 

‘Oude’ uniformen bij 15e 
rondrit Red Ball Express
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um organiseerde afgelopen zater-
dag 24 september in samenwerking 
met Keep Them Rolling de jaarlijk-
se rondrit ‘Red Ball Express’. Het 
was de vijftiende editie alweer en dit 
jubileum ging gepaard met diver-
se extra’s. Voor het vertrek van de 
bijna zestig authentieke legervoer-
tuigen werd een vliegend eresa-
luut gebracht met twee oude vlieg-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog. 
De toestellen ronkten behoorlijk en 
zijn door vele inwoners opgemerkt 
en op de foto gezet. Ieder jaar weer 
bijzonder is de rondrit voor velen, 
vanwege de prachtige voertuigen, 
het eerbetoon en voor de oude-
re inwoners vast ook een herinne-
ring aan de oorlog. Voordat de eer-
ste wagens vertrokken voor de cir-
ca 75 kilometer lange rondrit langs 
plaatsen van historische betekenis 
uit de Tweede Wereldoorlog konden 

de Jeeps, Dodges, Fords, Chevro-
lets en Harleys bewonderd worden 
bij Fort Aalsmeer, waar het Crash 
museum gevestigd is. De start werd 
onder andere door Boekhuis-eige-
naar Constantijn Hoffscholte bijge-
woond. Hij was uitgenodigd. Op fa-
cebook vertelt hij: “Het museum is 
ongeveer een half jaar geleden in 
het bezit gekomen van mijn boek 
Onbekende Strijders (2004) over het 
Aalsmeerse verzet. Het leidde ertoe 
dat enkele betrokkenen zich in het 
uniform staken van de Binnenland-
se strijdkrachten, zoals dat na de 
bevrijding door voormalige verzets-
lieden werd gedragen. De gelijke-
nis was treffend.” In het bezit van dit 
boek? Vergelijk de door Constantijn 
gemaakte foto met de prent in het 
boek en geef toe: Tot in detail, in-
clusief de van het origineel nage-
maakte armbanden met SG (Strij-
dend Gedeelte) tot aan de serieuze 
gezichtsuitdrukkingen.

Afsluiting seizoen met snerttocht
Op de solex naar het Fort

Expositie in het Oude Raadhuis
Esther Hovers: Foto’s op 
pijnlijke manier actueel
Aalsmeer - Esther Hovers is één 
van de vier jonge kunstenaars die 
op dit moment exposeren in het Ou-
de Raadhuis aan de Dorpsstraat. 
Met haar afstudeerproject False Po-
sitives won ze al verschillende prij-
zen. Haar fotografiewerk gaat over 
bewakingssystemen die zijn gepro-
grammeerd om afwijkend gedrag in 
de openbare ruimte te registreren. 
Zelf zegt ze daarover dat haar on-
derwerp op een pijnlijke manier ac-
tueel is geworden door de terreur-
dreiging in de wereld.

Esther Hovers studeerde in 2015 
af aan de Academie van Beelden-
de Kunsten in Den Haag. In haar 
werk richt ze zich op de relatie tus-
sen mens en architectuur. Over het 
waarom van haar thema vertelt ze 
het volgende vanuit haar tijdelijke 
atelier in Berlijn; “Ik heb een fas-
cinatie voor de stad. Ik hou van de 
drukte en dat er veel om me heen 
gebeurt. Het is een soort haat liefde 
waarbij ik me bezig heb gehouden 
met de vraag hoe en of alles in goe-
de banen te leiden is aan de hand 

van bewaking en controle. We zijn 
met ons allen toch wel een beetje 
paranoia geworden. Veiligheid cre-
eren is nogal belangrijk geworden. 
Het is eigenlijk heel bizar omdat het 
vooroordelen in de hand kan wer-
ken.” Die vooroordelen zouden ont-
staan omdat de intelligente syste-
men registreren op basis van een 
achttal basishoudingen van men-
sen. Wie daar door gedrag buiten 
valt, valt op. En dat is precies wat 
er in het werk van Hovers te zien is. 
Haar werk is gebaseerd op feiten 
maar ze schept tegelijkertijd ruimte 
voor verbeelding bij kijker en maker, 
zo staat in een juryrapport te lezen.

Waarom fotografie?
“Het is nooit zo’n bewuste keu-
ze geweest. Ik wilde altijd wel naar 
de kunstacademie en volgens mijn 
moeder heb ik altijd veel getekend. 
Dat doe ik nog wel want niet al-
les werkt met fotografie. Sommige 
dingen werken beter in bewegend 
beeld of in een tekening. Ik ben wel 
specifiek fotografie gaan studeren 
omdat ik de techniek wilde leren. 
Ik heb altijd de drang om te maken 
gehad. Met mijn afstudeerproject is 
dat in het derde jaar al begonnen 
met wandelen en observeren door 
de stad. Mijn werk gaat vaak over 
de stad. Het duurt vaak lang voordat 
ik weet wat ik wil. Met dit project en 
deze foto’s staat de menselijke er-
varing in openbare ruimte centraal.“

Waar ben je nu mee bezig?
“In mijn werk is het thema macht iets 
dat steeds terugkomt. Macht fasci-
neert me omdat je bij allerlei vor-
men van macht niet door hebt dat 
het er is. Alles bestaat uit bepaal-
de structuren en oefenen invloed 
uit op het individu. Ik vraag me af of 
het individu nog invloed heeft op die 
structuren. Dat is iets dat ik aan het 
onderzoeken ben. Daarbij zoek ik in 
het alledaagse dat vaak veel extre-
mer is dan het ‘grote’.”
De expositie met werken van vier 
jonge talenten, waaronder Esther 
Hovers, is tot en met 16 oktober te 
bezichtigen in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat, geopend iedere 
donderdag tot en met zondag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur. De toegang 
is gratis.
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Lunchconcert Cum Ecclesia in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op 13 oktober is er een lunchconcert, ter ere van het 50 jarig bestaan 
van het koor Cum Ecclesia in wijkpunt ´Voor Elkaer´. O.l.v. dirigente Irma 
Zethof wordt er een mooie repertoire van Nederlandse, Engelse en Franse 
licht klassieke liederen gezongen. De lunch begint om 12.00-14.00 uur. 
De lunch bestaande uit een Kudelstaarts koffietafel met o.a. soep, 
broodjes, slaatje, koffie en thee met een appelflapje. De kosten bedra-
gen €12.50,- p.p. Er is beperkt plaats beschikbaar dus wees er snel bij. 
Graag van te voren reserveren bij een van onze gastvrouwen. 

Thema’s vroeger en nu bij inloopcentrum Aalsmeer 
Veel senioren weten nog precies hoe het vroeger allemaal was. Hoe 
Aalsmeer zijn bloemen verkocht, waar een uitgaansgelegenheid was etc. 
Omdat Aalsmeer, en zeker het vroegere Aalsmeer zo aanspreekt zijn er 
elke eerste vrijdagmiddag van de maand thema bijeenkomsten bij het 
Inloopcentrum in gebouw Irene, Kanaalstraat 12 van 14.00-15.30 uur. 
Naast ons bekende Aalsmeer zijn mensen erg bekend met Amsterdam. 
Foto’s van het Amsterdam van nu kunnen herinneringen doen opleven 
aan het Amsterdam van vroeger. Die herinneringen kunnen we opnieuw 
beleven met behulp van materiaal , foto’s en films die mensen vaak thuis 
nog hebben. Haarlemmermeerders weten als geen ander hoe Hoofd-
dorp en Rijsenhout veranderd zijn. Wij hopen dat er veel belangstelling 
zal zijn voor deze vorm van themabijeenkomsten. Voor vragen kunt u 
ons mailen: emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl ook zijn wij telefonisch 
bereikbaar op 06-22468574 dan kunt u vragen naar Jennifer of Ellen. 

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
Het menu voor aankomende woensdag 5 oktober bestaat uit een 
gebonden komkommersoep, zigeuner schnitzel, zigeunersaus, 
aardappelen uit de oven, Parijse wortel + tuinkruiden en chocolade 

pudding. Vrijdag 7 oktober hebben we een waldorf cocktail, gegrilde 
kippenpoot, oma’s frites, salade, appelmoes en Griekse kwark met 

vers fruit. De kosten van dit menu zijn € 9,- p.p. 
Voor vragen of reserveringen 

0297 - 82 09 79.

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

De binnentuin van appartementencomplex Molenstaete in het Centrum.

Zaterdag staan koffi e en thee klaar
Open dag ‘Molenstaete’
Aalsmeer - De NVM Open Huizen 
Dag staat weer voor de deur! Op za-
terdag 1 oktober is iedereen wel-
kom tussen 11.00 en 15.00 uur. Ook 
Van Berkel zet de deuren van ap-
partementencomplex Molenstaete 
in het Centrum weer open deze dag. 
Als extra service zullen er een aan-
tal adviseurs aanwezig zijn van de 
Westeinder Adviesgroep voor het 
beantwoorden van vragen. Tevens 
kunt u bij hen direct terecht voor 
een indicatie van uw fi nanciële mo-
gelijkheden. De Westeinder Ad-
viesgroep is al jaren een bekende 

en betrouwbare naam in Aalsmeer. 
De adviseurs van de Westeinder 
Adviesgroep worden op Indepen-
der met een 8,9 beoordeeld, waar-
mee dit kantoor het best beoordeel-
de kantoor in Aalsmeer is. Met na-
me het feit dat dit kantoor volstrekt 
onafhankelijk is en vrijwel alle ban-
ken en andere geldverstrekkers ver-
gelijkt vormt een garantie voor een 
uitstekend en eerlijk advies. Pro-
jectontwikkelaar Frans van Berkel: 
“Graag zien wij u op zaterdag 1 ok-
tober, de koffi e en thee met wat lek-
kers staan voor u klaar.”

Dit weekend in de showrooms
Van Kouwen introduceert 
nieuwe Mokka X en Zafi ra
Aalsmeer - De bestaande Opel 
Mokka en de Opel Zafi ra Tourer zijn 
de afgelopen jaren bekende en veel 
verkochte modellen gebleken. En nu 
dus tijd voor vernieuwing. De Mok-
ka wordt vervangen door de nieu-
we Mokka X en de Zafi ra Tourer 
door de nieuwe Zafi ra. Beiden zijn 
prachtig gelijnde modellen die voor-
zien zijn van de nieuwste ontwikke-
lingen op veiligheids- en multimedia 
gebied. En nu met veel voordeel aan 
te schaffen bij Van Kouwen.
Op vrijdag 30 september en zater-
dag 1 oktober staan de auto’s te 
pronken in de showrooms van Van 
Kouwen in Aalsmeer, Amsterdam 
en Hoofddorp. Ook kan er worden 
proefgereden met beide modellen. 
Zondag 2 oktober tijdens de koop-
zondag in Amsterdam is dat ook 

nog mogelijk. Van Kouwen Amster-
dam (Zuidoost) is geopend op de 
zondagen van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor de snelle beslissers is er tij-
dens dit introductie weekend extra 
voordeel te behalen. Een tankpas ter 
waarde van 500 euro, twee speciaal 
geprijsde intropakketten op de Za-
fi ra, 50% korting op een Safety Pak-
ket op de Mokka X en ook bij de-
ze modellen ontvangt iedere koper: 
Drie jaar gratis Opel Onstar met 4G 
WIFI en de afl everkosten cadeau. 
Deze laatste twee voordelen is een 
nieuwe actie en deze geldt op al-
le nieuwe Opels. Dit geeft al gauw 
een voordeel van meer dan 1000 eu-
ro. Meer informatie over de nieuwe 
Opel Mokka X en de Opel Zafi ra is 
te vinden op de website www.van-
kouwen.nl.

Jongeren, muziek en talentontwikkeling

Crowdfundingsactie N201 
voor opknapbeurt pand
Aalsmeer - Om N201 te behouden 
voor de toekomst is geld nodig om 
het pand een fi kse opknapbeurt te 
geven. Door intensief gebruik zijn 
veel voorzieningen en apparatuur 
inmiddels hevig aan onderhoud of 
vervanging toe. N201 is voor jon-
geren en muziekliefhebbers al ja-
ren het alternatief op de lokale en 
regionale commerciële horeca zo-
dat er iets te kiezen valt naast het 
reguliere discotheek- en kroegaan-
bod. Maar deze programma’s kos-
ten relatief zoveel geld dat er niet 
genoeg over blijft om grote investe-
ringen aan het pand te kunnen be-
kostigen. Zonder extra geld komen 
alle programma’s met jonge bands, 
dance-feesten, tienerfeesten en 
muzieklessen in gevaar! N201 is in 
2013 verzelfstandigd en sindsdien is 
er door een grote groep vrijwilligers 
hard gewerkt om het centrum ook 
voor de toekomst te behouden voor 
jongeren, muziek en talentontwik-
keling. Na het verdwijnen van mu-
ziekschool de Hint zijn in N201 een 
groot deel van de muzieklessen on-
dergebracht en sindsdien is er meer 
en meer gespecialiseerd op muziek 
waarbij aandacht is voor elk genre, 
niveau en leeftijd. 
Ook is N201 nog steeds beschik-
baar voor het jongerenwerk maar 
dan op basis van verhuur. De ge-
meente Aalsmeer draagt bij aan 
sommige programmaonderdelen 
met subsidie, zoals feesten voor tie-
ners, en bandcoaching voor jonge 
muzikanten in de Bandbrouwerij. 
Maar onderhoud, exploitatiekosten 
en de rest van het N201 program-
ma moeten uit eigen middelen be-
taald worden. Het pand is met huur-
afhankelijk recht van opstal overge-
dragen aan stichting Cultureel Jon-
gerencentrum Aalsmeer (CJA) en 
wordt sindsdien niet meer door de 

gemeente onderhouden. Om toch 
onderhoud te kunnen gaan plegen 
is N201 een crowdfundingactie ge-
start. Deze loopt via het online plat-
form voordekunst.nl. Een platform 
waar al talloze organisaties en ar-
tiesten geld hebben weten in te za-
melen voor hun project. De crowd-
fundingsactie van N201 is te vinden 
onder de link: https://www.voor-
dekunst.nl/projecten/4877-upgra-
de-n201-aalsmeer. Op deze pagi-
na is uitgebreide informatie te vin-
den over het project en direct een 
donatie doen kan. De actie loopt tot 
16 oktober, dus wacht niet te lang!

Doneren fi scaal aantrekkelijk 
Ook voor bedrijven is het aantrek-
kelijk om een donatie te doen, want 
N201 kan diverse tegenprestaties 
leveren; zowel wat betreft gebruik 
van de voorzieningen in N201 als 
reclame uitingen in het pand. Om-
dat stichting voordekunst de ANBI 
status heeft zijn donaties bovendien 
voor 125% fi scaal aftrekbaar. Do-
naties in natura zijn ook zeer wel-
kom. Vragen hierover kunnen vrij-
blijvend gemaild worden naar in-
fo@n201.nl. Via de crowdfundings-
actie wil N201 15.000 euro ophalen 
zodat het hoognodige gedaan kan 
worden. Iedereen die iets heeft of 
had met N201 wordt gevraagd om 
wat geld te doneren om het pand en 
de voorzieningen erin een fi kse op-
knapbeurt te geven, zodat N201 ook 
voor de toekomst behouden kan 
blijven! Er is veel achterstallig on-
derhoud. Als er niet op tijd geïnves-
teerd wordt komt de toekomst van 
dit mooie veelzijdige centrum in ge-
vaar en ontstaat er een groot gat in 
het voorzieningsniveau voor jonge-
ren, muziek en talentontwikkeling. 
Een tijdige opknapbeurt van het 
pand kan dit voorkomen!

Project ‘Jij en Social Media’
Aalsmeer - Voor het vierde jaar op 
rij organiseert De Binding in samen-
werking met React, partner in Socia-
le Veiligheid en de Groenstrook, het 
project ‘Jij en Social Media’. Maan-
dag 5 september hebben 140 leer-
lingen uit de eerste klassen van het 
Voortgezet Onderwijs deel genomen 
aan de training ‘Jij en Social Media’. 
Tijdens deze training werd dieper 
ingegaan op de kansen en bedrei-
gingen van Social Media! 
Hoe kun je hier het beste mee om-
gaan? Wat zijn de Do’s en wat zijn 
de Don’ts? Over een half jaar komt 
De Binding weer bij deze leerlingen 
terug om te bespreken hoe het is 
gegaan, waar ze tegen aan lopen en 
waar ze verder mee geholpen willen 
worden. 
Ook de tweedejaars leerlingen wor-
den in dit project meegenomen. In 

het nieuwe jaar gaat dit gesprek 
van start. Omdat Social media een 
hot item is en de nodige aandacht 
vraagt willen de De Binding en Re-
act ervoor zorgen dat ook de ouders 
van de leerlingen van leerjaar één 
goed geïnformeerd werden. 
Afgelopen maandagavond 19 sep-
tember is tijdens de informatie-
avond driekwartier gesproken met 
de ouders over wat er speelt op 
school op social media gebied! Door 
middel van werken met stellingen 
en stemkaarten werd het een inter-
actief gesprek met zo’n 175 ouders. 
Het was een geslaagde avond! Naar 
aanleiding van deze informatie-
avond werden de ouders ook nog 
door school uitgenodigd om gra-
tis deel te nemen aan een twee uur 
durende workshop over hoe om te 
gaan met social media en uw tiener.

De eigenaren van Gentlemen’s Place, Adam en Christiaan (rechts).

Gentlemen’s Place opent 
morgen fi liaal Aalsmeer
Aalsmeer - “We hebben elkaar ont-
moet via een sponsoring vanuit een 
tennisclub. Dat is zo’n twee jaar ge-
leden. Vijf minuten over sponsoring 
gepraat en toen kwam het gesprek 
op het feit dat we hetzelfde soort 
gevoel en idee hadden over onder-
nemerschap en hoe je vandaag de 
dag bediend wordt als man met be-
trekking tot kleding. We stonden op 
dat moment allebei op een keer-
punt in ons leven. Het voelde goed, 
we werden vrienden en zijn inmid-
dels compagnons.” Aan het woord 
zijn Christiaan Sijnen en Adam Ta-
si. Christiaan is van origine fi sca-
list en al geruime tijd ondernemer, 
maar zijn vader was modeontwer-
per. “Ik liep als jong jochie al rond 
in het confectiecentrum in Amster-
dam.” Adam komt ook uit een on-
dernemersfamilie en is directeur ge-
weest van diverse marketingbedrij-
ven. De affi niteit met kleding voor 
beiden staat buiten kijf. “We hebben 
een frisse kijk op mode.” Dat is ook 
precies de reden waarom de twee 
een concept hebben bedacht dat er 
nog niet was, namelijk, mannenmo-
de met een twist. Tijdens een lek-
ker kopje cappuccino in hun fi liaal 
op de Zuidas in Amsterdam wordt 
het concept haarfi jn uit de doeken 
gedaan. Adam: “De combinatie van 
factoren in onze winkel is uniek. Per-
soonlijke service is daar een onder-
deel van, het tweede is dat we geen 
kledingrekken hebben, maar aan de 
hand van paspoppen mannen (en 
hun partner) inspireren hoe ze er-
uit kunnen zien, onderverdeeld in 
drie kledingstijlen, te weten; casu-
al, smart casual en pakken. We heb-
ben een complementaire bar voor 
gratis koffi e of een drankje, er zijn 
twee grote kleedruimtes waar je in 
alle rust alleen of met je partner (en 
zelfs je kinderen) op je gemak kunt 
passen, er hangen grote spiegels, 
er is een toilet. Iedereen moet zich 
welkom voelen. Bij ons ben je beslist 
geen nummer.” Christiaan vult aan: 
“Wij geven alle bezoekers een hand, 
weten op een gegeven moment wat 
je lievelingsdrankje is, maar, belang-
rijker, wij stylen jou als man graag 
op een persoonlijke en aangename 
manier zodat je zowel in je privé als 
zakelijke leven met zelfvertrouwen 
goed voor de dag komt. Klasse en 
stijl, maar wel betaalbaar!”
De merken, zowel Nederlands als 
Italiaans, die Gentlemens’s Place 

ook in Aalsmeer gaat voeren zijn 
onder andere Profuomo, Vanguard, 
Cavallaro en Ted Baker en een mooi 
schoenenaanbod van Greve. Vanaf 
vandaag kan er in de winkel in de 
Zijdstraat al geshopt worden, maar 
de feestelijke, formele opening zal 
medio oktober plaatsvinden. Zanger 
Sjors van der Panne komt zingen. 

Terugkerende events
“Naast de ultieme shopbeleving kun 
je bij ons ook terecht voor maan-
delijks terugkerende, inspireren-
de events. Deze ‘gentlemen’ events, 
met bijvoorbeeld een ambachtelij-
ke schoenmaker in de GP store die 
de fi jnste kalfslederen schoenen live 
inkleurt en bekende sprekers zoals 
Miss Fitness Bikini Nederland die 
uitleg geeft over gezonde voeding 
en Michael Pilarczyk over de juis-
te mindset, bieden mannen verde-
re inspiratie om dagelijks goed voor 
de dag te komen.” Aldus Christiaan. 
Adam vertelt dat er daarnaast te-
vens masterclasses gegeven wor-
den: “We leren tijdens zo’n master-
class, genaamd ‘Fashionable Brains 
& Senses’, bedrijven en particulie-
ren alles over de juiste uitstraling, 
kleding, etiketten en kennis van de 
werking van je zintuigen en herse-
nen. Hoe kun je je charisma sterker 
naar voren laten komen en hoe kun 
je succesvoller functioneren en je 
(zakelijke) relaties verbeteren? Tij-
dens de sessie wordt de opgedane 
kennis in praktijk gebracht. Zeer in-
teressant om je hier eens voor in te 
schrijven.” Ook voor vrouwen is er af 
en toe een evenement, waarbij fi kse 
kortingen op producten wordt ge-
boden. Check hiervoor de website 
www.gentlemensplace.com of Face-
book en Instagram. Adam en Chris-
tiaan zien ernaar uit om je vanaf vrij-
dag te ontmoeten in hun prachtige 
shop in de Zijdstraat nummer 64 
(Het karakteristieke pand tegenover 
de Binding). “We hebben al fl ink 
wat Aalsmeerders ontmoet en vin-
den het dorpse gevoel hier gewel-
dig. Echt veel zin om te mogen star-
ten. Wees welkom in Gentlemen’s 
Place. We zullen de mannen weer 
laten lachen. Shoppen is namelijk 
wél leuk!” De openingstijden zijn 
van maandag tot en met donderdag 
van 10.00 tot 18.00 uur, vrijdag tot 
21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur 
of op afspraak: 0297-767060. 
Door Miranda Gommans 

In 5 jaar 6941 kippen van slacht gered

Red een legkip opent 9e 
opvang in Rijsenhout

Rijsenhout - Woensdagochtend 
28 september zijn de eerste gered-
de legkippen gearriveerd in de nieu-
we opvang van ‘Red een Legkip’ bij 
de familie Eigenhuis in Rijsenhout. 
De geredde legkippen zijn vlak voor 
de slacht gered en afkomstig uit 
een scharrelschuur. Tijdens de ope-
ning wordt de opvang offi cieel ge-
opend en worden de geredde leg-
kippen als eregasten feestelijk ont-
haald en op een speciale kippen-
taart getrakteerd om te vieren dat zij 
eindelijk mogen leven zoals het een 
echte kip betaamt. De kippen in de 
opvang in Rijsenhout verblijven daar 
zo lang als nodig is om aan te ster-
ken, alvorens ze geadopteerd wor-
den. Mensen die in Aalsmeer of om-

geving een tuin hebben en een paar 
industriekippen eindelijk het leven 
willen geven waar ze recht op heb-
ben, kunnen zich voor adoptie aan-
melden via www.redeenlegkip.nl. 

Red een Legkip is vijf jaar geleden 
opgericht en heeft inmiddels naast 
de nieuwe opvang in Rijsenhout, 
nog acht andere opvangen in Am-
sterdam, Ochten, Naarden, Twijze-
lerheide, Dreischor, Heeze, Lelystad 
en Lanaken (België). In de afgelo-
pen vijf jaar zijn door dit initiatief 
6941 legkippen van de slacht ge-
red en kregen hierdoor eindelijk een 
kipwaardig leven.
In Nederland leven voor de produc-
tie van eieren 44,5 miljoen legkip-
pen (waaronder nog altijd 1,7 mil-
joen kippen in kooien) in erbarme-
lijke omstandigheden. Kippen die 
zich letterlijk niet als kip kunnen ge-
dragen, zitten massaal opeengepakt 
opgesloten. Het merendeel komt 
nooit buiten, kan niet lekker schar-
relen, laat staan een zandbad of een 
zonnebad nemen. Doordat deze in-
dustriekippen zich niet natuurlijk 
kunnen gedragen en zich niet voor 
elkaar kunnen verschuilen pikken zij 
zichzelf en elkaar kaal. De legkippen 
die Red een Legkip van de slacht 
red zijn pas rond de 17 maanden 
oud wanneer ze als dank voor het 
vele eieren leggen gevangen wor-

den op een manier die pure dieren-
mishandeling is, in kratten gepropt 
en zo in een vrachtwagen richting 
het slachthuis in België of Polen ge-
transporteerd worden om daar op 
gruwelijke wijze gedood te worden. 
Red een Legkip biedt de boer voor 
hetzelfde bedrag dat hij anders voor 
de slacht krijgt voor een aantal kip-
pen een alternatief en herplaatst de 
kippen bij mensen die hebben aan-
gegeven de kippen een goed leven 
te willen geven in hun tuin. Red een 
Legkip is zich ervan bewust dat de 
door haar geredde kippen uitein-
delijk geluksvogels zijn en drup-
pels op de gloeiende plaat. Des-
ondanks betekent ieder gered kip-
penleven er één. Als de kippen door 

Red een Legkip gered worden zijn 
ze vaak angstig, gedeeltelijk kaal en 
rafelig en zijn hun kammen en lellen 
zichtbaar bleek door het gebrek aan 
zonlicht. Maar zodra deze kippen 
eindelijk de ruimte krijgen en kun-
nen scharrelen in zand of gras stop-
pen ze met het pikgedrag waardoor 
ze kaal werden. 
Het is iedere keer weer prachtig om 
te zien hoe zij eindelijk hun natuur-
lijke gedrag gaan vertonen en van 
bange dieren langzaam veranderen 
in spontane, tamme en karaktervol-
le huisdieren. Onder het keuzemenu 
‘Kippen die nu gelukkig zijn’ op de 
website www.redeenlegkip.nl ver-
tellen adoptanten enthousiast over 
deze ervaringen.
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kinder- en jeugdkrant

Fantastisch feest op schoolplein
The Wegwijzer got talent!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 23 
september rond kwart over vijf in de 
middag streken de leerlingen van 
basisschool De Wegwijzer met ou-
ders, broertjes, zusjes, opa en oma 
neer op het gras voor een gezellige 
picknick op het schoolplein. Over-
al werden kleden uitgespreid en er 
kwam heel veel lekkers uit tassen 
en boxen tevoorschijn. 
Maar dat niet alleen: eerder kon-
den alle kinderen zich opgeven 
voor de grote talentenshow! Ieder-

een die wilde mocht zijn of haar ta-
lent op het podium laten zien. Denk 
aan onder andere dans, acrobatiek, 
twirlen, sport, playback, piano spe-
len, breakdance en zang. Zoveel va-
riatie was er ook tijdens de show en 
zoveel verschillende talenten lie-
ten zich zien. De kandidaten wer-
den toegejuicht door het enthousi-
aste publiek. Iedereen heeft lekker 
gegeten, gedronken en genoten van 
de optredens. Het was een fantas-
tisch feest!

Vince Boom en Sophie van Raaphorst hebben er zin in

Eerste kinderburgemeestersdag 
vindt in Aalsmeer plaats!

Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober 
vindt de eerste landelijke kinder-
burgemeestersdag plaats in, jawel, 
Aalsmeer. Initiatiefnemers zijn de 
oude en nieuwe kinderburgemees-
ters van de gemeente, Vince Boom 
en Sophie van Raaphorst. Het idee 
om een dergelijke dag voor kinder-
burgemeesters te organiseren komt 
van Vince, die tijdens zijn ambtspe-
riode bij wethouder Gertjan van der 
Hoeven opperde eens een dag voor 
kinderburgemeesters te houden 
en met elkaar te praten over diver-
se onderwerpen waar kinderen zich 
mee bezig houden en/of mee te ma-
ken krijgen, waaronder kinderen van 
vluchtelingen in de klas en/of in de 
wijk. De huidige kinderburgemees-
ter Sophie had in haar verkiezings-
programma opgenomen iets te wil-
len gaan doen voor vluchtelingen-
kinderen.

Vluchtelingen
Want met vluchtelingen hebben na-
tuurlijk niet alleen volwassenen te 
maken, maar kinderen zeker ook, 
misschien zelfs nog wel meer. Sop-
hie en Vince hebben enkele weken 

geleden samen met de wethouder 
een aanvang gemaakt met de orga-
nisatie van de eerste kinderburge-
meestersdag en inmiddels is een vol 
programma samengesteld voor ook 
de ouders van de kinderburgemees-
ters, die naar Aalsmeer komen. In 
Nederland zijn totaal 22 kinderbur-
gemeesters en kinderambassadeurs 
in de leeftijd van 10 tot 12 jaar en 
op twee na hebben allen zich aan-
gemeld voor deze dag in Aalsmeer, 
die misschien wel een jaarlijkse tra-
ditie gaat worden in iedere keer een 
andere gemeente. De kinderbur-
gemeesters en hun ouders worden 
welkom geheten op zaterdag 8 ok-
tober in de Historische Tuin. De ou-
ders krijgen een rondleiding en gaan 
onder andere een rondvaart maken. 
De kinderburgemeesters gaan met 
elkaar discussieren in de burgerzaal 
van het gemeentehuis en uiteraard 
krijgen ook zij vertier aangeboden in 
de vorm van improvisatietoneel en 
bewegen staat op het programma. 
Thema van de kinderburgemeester-
dag is wat kinderen in Nederland 
kunnen doen om vluchtelingen van 
hun leeftijd zich thuis en veilig te la-

ten voelen in Holland. In Aalsmeer 
zijn twee taalklassen waar kinde-
ren uit onder andere Afghanistan, 
Syrië, Eritrea en Rusland les krijgen 
in de Nederlandse taal. Een aantal 
van hen komt naar de kinderburger-
meesterdag. Vince heeft geen kinde-
ren van vluchtelingen in zijn klas op 
de Oosteinderschool, maar hij zou 
wel graag kennis met hen willen ma-
ken en praten over allerlei onderwer-
pen. Sophie, die op de Zuidooster zit, 
wel, een meisje uit Syrië. Sedra heet 
ze en de twee zijn goede vriendinnen 
geworden. In het begin was com-
municeren met elkaar moeilijk, maar 
met hulp van google translate wisten 
de meiden toch gesprekken te voe-
ren. Regelmatig spelen de meiden 
nu bij en met elkaar. Net als alle an-
dere vluchtelingen hebben Sedra en 
haar familie veel meegemaakt. Vince 
en Sophie vinden het vooral heel be-
langrijk dat deze kinderen zich vei-
lig gaan voelen, buiten op straat dur-
ven spelen zonder bang te hoeven 
zijn. De kinderburgemeesters gaan 
op deze eerste landelijke kinderbur-
gemeestersdag ook in gesprek met 
een groepje vluchtelingen-kinderen. 
Dit gebeurt onder leiding van Klaas 
van Kruistum van Zapp3. 
De kinderburgemeesters gaan sa-
men een actieplan opzetten, die el-
ke kinderburgemeester verder kan 
uitwerken in de eigen gemeente. 
Het gezamenlijke plan wordt aan 
het einde van de dag aangeboden 
aan burgemeester Jeroen Nobel van 
Aalsmeer. Het actieplan wordt overi-
gens niet een geschreven plan. Dit 
plan gaat bestaan uit tekeningen. 
Tekenaar Lisette Platjouw vertaalt de 
acties die de kinderburgemeesters 
opnoemen in tekeningen.
Ideeën om de vluchtelingen-kinde-
ren zich sneller thuis te laten voe-

len hebben Vince en Sophie overi-
gens al: Maatjes maken, een feestje 
voor hen organiseren en een kook-
workshop. De gemeente ziet deze 
voorstellen wel zitten en is voorne-
mens meerdere activiteiten voor kin-
deren van vluchtelingen te gaan or-
ganiseren. 

Spreekbuis
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven vindt deze eerste kinderburge-
meestersdag belangrijk, net als het 
idee twee jaar geleden om een kin-
derburgemeester in Aalsmeer aan te 
stellen. “In Aalsmeer vinden we kin-
deren en de mening van kinderen 
belangrijk, daarom hebben we ook 
een kinderburgemeester en organi-
seren we deze eerste, landelijke kin-
derburgemeestersdag. Kinderen zijn 
opener tegen een leeftijdgenoot. De 
kinderburgemeester is voor hen een 
spreekbuis, speelt een centrale rol 
bij zaken die hen bezig houden. Ook 
voor vluchtelingen-kinderen is pra-
ten met een leeftijdgenoot vast veel 
makkelijker.”

Kinderombudsman
Tijdens deze eerste kinderburge-
meestersdag krijgen de eerste bur-
gers bezoek van de kinderombuds-
man Margrite Kalverboer en mis-
schien komt het Jeugdjournaal op-
names maken. Heel spannend, maar 
Vince en Sophie vinden het voor-
al heel leuk om met hun collega’s 
in gesprek te gaan. De dag is ove-
rigens niet openbaar. Hoe de dag 
is verlopen, kunnen kinderen na af-
loop wel zien. Er worden diverse 
filmpjes gemaakt. Trots op de beide 
kinderburgemeesters mogen inwo-
ners best zijn. Ze zetten Aalsmeer op 
de kaart, zijn de initiatiefnemers van 
de eerste kinderburgemeestersdag 
in Nederland (samen met natuurlijk 
de gemeente) en ze willen zich in-
zetten voor alle kinderen in de ge-
meente! Hen begroeten, misschien 
applaus geven, kan als de groep 
op weg gaat naar het gemeente-
huis vanaf de Historische Tuin rond 
half twaalf. Niet te missen: De kin-
derburgemeesters worden begeleid 
met muziek. 

Leerlingen De Hoeksteen 
vol muzikaal talent
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
22 september kregen de leerlin-
gen van basisschool De Hoeksteen 
een muziek workshop van Cultuur-
punt docent Esther Crajé. In deze 
lessen werd er enthousiast gezon-
gen, gespeeld en gedanst! De kleu-
ters gingen aan de slag met mu-
ziek en beweging, de middenbouw 
ontdekte hun talent op de gitaar 
en de bovenbouw ontdekte hoe je 
stem werkt en wat je allemaal ermee 
kan. Deze lessen werden de leerlin-
gen aangeboden door Cultuurpunt 
Aalsmeer dat in oktober weer nieu-
we korte cursussen organiseert in 
Aalsmeer en Kudelstaart. In dit aan-
bod zitten onder andere de muziek-

cursussen Muziek en Beweging, 
Gitaar groepsles, Ontdek je talent 
op een instrument en The Voice of 
Aalsmeer, maar daarnaast ook nog 
andere cursussen zoals Streetdan-
ce, Fantasietheater en Musical. De 
leerlingen van De Hoeksteen heb-
ben vorige week allemaal hun mu-
zikale talent ontdekt en er werden 
zelfs enkele getalenteerde docenten 
gespot! Wil jij jouw talent ontdek-
ken? Kom, durf en schrijf je in! Aan-
melden voor het cursusaanbod van 
Cultuurpunt Aalsmeer kan nog net. 
De laatste plaatsen zijn nu beschik-
baar! Meer informatie over de les-
sen en de leslocaties is te vinden op 
www.cultuurpuntaalsmeer.nl. 

Voor wederopbouw schooltjes in Nepal

OSA reikt cheque uit aan 
leerlingen Antoniusschool
Aalsmeer - Er is afgelopen week 
een subsidiecheque door OSA uit-
gereikt aan de kinderen van groep 7, 
nu groep 8, van de Antoniusschool 
te Kudelstaart. Dit voor de weder-
opbouw van twee schooltjes in Ne-
pal van Sapana Village Social Im-
pact (SVSI).
De kanjers van kinderen hebben 
in juni en juli voor een bedrag van 

1131 euro aan stroopwafels ver-
kocht voor dit prachtige doel.
Het waren meer dan 80 kinderen 
waaraan de penningmeester van 
OSA de cheque mocht uitreiken als 
verdubbeling.
Meer informatie over het project 
is te vinden op: www.svsi.org. Kijk 
voor meer informatie over OSA op 
de website: www.osa-aalsmeer.nl.

Activiteit rond thema Aarde
Schatzoeken met Ruud 
op de kinderboerderij 
Aalsmeer - Aanstaande zondag 2 
oktober barst het weer van de acti-
viteiten op kinderboerderij Boeren-
vreugd in de Hornmeer. Na de eer-
dere evenementen dit jaar rond de 
thema’s Vuur, Lucht en Water staat 
nu Aarde centraal. Bezoekers ont-
dekken door middel van determina-
tie wat voor diertjes er allemaal in 
de grond te vinden zijn. Leuke cac-
tusplantjes knutselen, sjoelen en 
meedoen aan het grondspel be-
hoort ook tot de mogelijkheden.
‘The Toy Soldier’ Ruud komt de-
ze dag naar de kinderboerderij. Hij 
gaat regelmatig op pad met zijn 
metaaldetector en vindt de mooi-
ste bodemschatten. Hij geeft uitleg 
over deze bijzondere hobby, neemt 
vondsten mee en kinderen mogen 
zelf ook proberen hoe zo’n metaal-
detector nu eigenlijk werkt, uiter-
aard onder begeleiding van Ruud.
Kinderen kunnen op bezoek bij ont-
dekkingsreizigers. Zij zijn dol op al-
le dieren op aarde en zullen kinde-

ren leuke dierenweetjes vertellen. In 
de infohoek is informatie over krie-
belbeestjes te vinden en er is een 
wormenverkoopkraam met allemaal 
leuke gehaakte regenwormen. De 
opbrengst van iedere regenworm is 
volledig voor de kinderboerderij.
Het evenement is te bezoeken van 
11.00 tot 15.00 uur en deelname aan 
de activiteiten is gratis.

Vrijwilligers welkom
Ook als u op zoek bent naar vrijwil-
ligerswerk, bent u van harte wel-
kom op de kinderboerderij. Er zijn 
vele mogelijkheden, zoals helpen bij 
de organisatie van activiteiten, be-
heersdiensten, winkeldiensten, tent-
ploeg of helpen bij timmer- of on-
derhoudswerkzaamheden. Kom ge-
rust langs op 2 oktober en vraag 
vrijblijvend om informatie bij de vrij-
willigers of kijk op de website www.
boerenvreugd.nl
Kinderboerderij boerenvreugd is te 
vinden aan de Beethovenlaan 118.

Filmproject succesvol van 
start in Kudelstaart
Aalsmeer - Voor de tweede keer op 
rij organiseren het Cultuurpunt en de 
Binding het filmproject. Dit keer vindt 
het project plaats in Kudelstaart 
bij de inloop van de Binding. Het is 
woensdag 21 september en er heeft 
zich een enthousiaste groep tieners 
verzameld om van start te gaan. De 
eerste bijeenkomst staat in het teken 
van kennis maken met elkaar. De tie-
ners wordt gevraagd hun naam, leef-
tijd, hobby’s en talenten te vertellen. 
Daarnaast mag iedereen uitleggen 
waarom hij/zij meedoet aan het pro-
ject en wat ze ervan hopen te leren. 
Dan is het tijd om wat vaste terug-
kerende elementen uit te leggen. Zo 
krijgt iedereen aan het begin van de 
elke bijeenkomst een briefje met een 
naam van een van de andere tiener. 
Deze persoon moeten zij in de gaten 
houden en aan het eind van de les 

mogen zij een compliment aan de-
ze persoon geven over wat hij of zij 
goed heeft gedaan tijdens de bijeen-
komst. Eerst gaan de tieners op on-
derzoek uit wat er allemaal bij een 
film hoort. De tieners dragen leu-
ke, nuttige en soms grappige ideeën 
aan. Ze krijgen als huiswerk mee om 
diep na te denken over een thema 
waar de film over moet gaan. Gedu-
rende 8 weken gaan de tieners een 
film maken waarbij ze verantwoor-
delijk zijn voor elk aspect wat bij het 
maken van een film komt kijken. Op 
23 november zal de film tijdens een 
echte première aan de ouders, fami-
lie en vrienden getoond worden. Ook 
andere geïnteresseerden zijn van 
harte welkom Dus zet het alvast vast 
in uw agenda want deze film en het 
enthousiasme van de jongeren wilt u 
niet missen.

Film ‘Peter en de Draak’ in 
3D in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Wat als je beste vriend 
een draak blijkt te zijn? In Disney’s 
Peter en de Draak is te zien hoe de 
weesjongen Peter samen met de gi-
gantische groene draak Elliot leeft in 
het bos. Ga samen met Peter en zijn 
allerbeste vriend Elliot op een span-
nend avontuur vol humor en onver-
wachte vriendschappen! Al jaren 
vertelt de houtsnijder meneer Mea-
cham een verhaal over een woeste 
draak die ergens diep in de donke-
re bossen woont. Zijn dochter Grace, 
die werkt als boswachter en het bos 
op haar duim kent, vindt die verhalen 
maar ongeloofwaardig. Totdat zij Pe-
ter ontmoet. Peter is een mysterieu-
ze jongen zonder huis en familie, die 
zegt dat hij samen met een giganti-
sche, groene draak genaamd Elliott 

leeft in het bos. De beschrijvingen 
die Peter over de draak vertelt, lij-
ken verdacht veel op de draak uit de 
beruchte verhalen. Samen met haar 
vriendin Nathalie gaat Grace daarom 
op zoek naar de waarheid. Sommi-
ge geheimen zijn te groot om te ver-
bergen… Van de familiefilm ‘Peter en 
de Draak’ kan voor het eerst geno-
ten worden in Bioscoop Aalsmeer op 
woensdag 5 oktober. Om 16.15 uur 
is de start. De film duurt 103 minu-
ten en vergeet niet een 3D-bril mee 
te nemen! Kijk voor meer informa-
tie en het complete filmaanbod op 
www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten 
zijn verkrijgbaar via bioscoop@stu-
diosaalsmeer.nl en via 0297-753700 
en te koop in de biosbar in Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.

Amstelveens Poppentheater 50 jaar
Jubileummaand van start 
met voorstelling ‘plastic’
Amstelland - Het Amstelveens 
Poppentheater is het enige, unieke, 
professionele theater in Nederland 
met een programmering van divers 
poppen en beeldende theatervoor-
stellingen voor de jeugd. In 1966 
richtte de bekende poppenspeler 
Jan Nelissen het Amstelveens Pop-
pentheater op. Sinds 2003 runt Myr-
the Schuuring het theater. Dat doet 
zij met een aantal, voornamelijk vrij-
willige, medewerkers. Het 50 jarig 
bestaan van het Amstelveens Pop-
pentheater wordt de hele maand 
oktober gevierd aan de hand van 
diverse internationale jeugdvoor-
stellingen uit onder andere Canada, 
Spanje, Slovenië, Frankrijk en Duits-
land. Daarnaast worden kleine voor-
stellingen in het ziekenhuis en en-
kele zorgcentra gespeeld en op 29 
oktober het festival Reistebrij op het 
Stadsplein. In juni 2017 wordt het 
jubileumseizoen afgesloten met een 

grote theatrale verrassing op het 
Stadsplein in Amstelveen. 
De Canadese theatergroep ‘Puzzle 
Theatre’ bijt het spits af met ‘Plas-
tic’. Voor deze voorstelling hebben 
zij in 2013 de Canadese Rideau/
Roseq award gewonnen. ‘Plastic’ is 
een bijzondere voorstelling met on-
gewone poppen, humor en onver-
wachte situaties voor iedereen van-
af 5 jaar. ‘Puzzle Theatre’ creëert een 
wereld vol plastic tassen, die zich-
zelf legen, zichzelf vullen, vliegen, 
elkaar op eten, zich vervelen, kort-
om ze bestaan. Beetje bij beetje ont-
hullen zij hun ware aard. Ze zijn pri-
mitief, naïef en grappig; misschien 
lijken ze wel een beetje op mensen.
Plastic is te zien in het Amstelveens 
Poppentheater op zondag 2 oktober, 
aanvang 14.30 uur. Reserveren kan 
via 020-6450439, info@amstelveen-
spoppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl.
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Week van de Veiligheid 3 t/m 7 oktober 2016

In het kort zijn de eisen:
• Goedgekeurd en gecertifi ceerd hang- en sluitwerk 

op alle bereikbare deuren en ramen, en eventuele 
lichtkoepels. 

• Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
• Een rookmelder op een centrale plaats op elke 

verdieping.

• Zicht op degene die voor de deur staat.

Het certifi caat ‘Veilige Woning’ geeft 
bij de meeste verzekeringsmaatschap-
pijen een jaarlijkse korting op uw 
inboedelpremie. Meer informatie vindt 
u op www.politiekeurmerk.nl

Samen voor een veilig Aalsmeer
Aalsmeer is een relatief veilige gemeente en dat willen we graag 
blijven. Het is belangrijk dat jong en oud zich veilig voelen in 
onze gemeente. Thuis, op school en op straat. Gemeente, politie en 
brandweer werken intensief samen op het gebied van veiligheid, 
maar u kunt er als inwoner of ondernemer ook zelf veel aan doen. 
Daarover leest u meer op deze pagina’s.  

Het aantal inbraken en diefstallen in Aalsmeer is laag de laatste jaren. Dat is goed nieuws, maar 
geen reden om achterover te leunen. Zeker niet met de wintermaanden voor de deur. De ervaring 
leert dat het aantal inbraken en overvallen juist in deze maanden stijgt. Om die trend te keren is 
de politie het ‘Donkere Dagen Offensief’ gestart. Tussen oktober en maart neemt de politie extra 
maatregelen tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven.  

Volgende week is de week van de veiligheid. Op 4 oktober staan brandweer, politie en gemeente 
van 10.00 tot 15.00 samen op de markt met allerlei informatie en handige tips over veiligheid. 
Kom langs en laat u voorlichten. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Laten wij 
samen werken aan een veilig Aalsmeer. 

Jeroen Nobel, Burgemeester van Aalsmeer

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans dat er bij u wordt ingebroken maar liefst 90% kleiner. Om het certifi -
caat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraak- en brandpreventie.

Programma 
In het kader van de week van de veiligheid organiseert 
de gemeente samen met de veiligheidspartners diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten.

Maandag 3 oktober:
Voorlichting voor senioren bij zorgcentrum Mijnsheerlijckheid 
Kudelstaart, in samenwerking met bewonerscommissie Mijnsheer-
lijckheid, Vita-Amstelland en de politie. Nadruk ligt op veiligheid 
in en om het huis en op straat. Iedereen is van harte welkom. 

Dinsdag 4 oktober:
Veiligheidsmarkt op het Praamplein(weekmarkt) met de 
politie en de brandweer. Politie komt met een wervingsactie 
Burgernet en voorlichting over woninginbraken. De brandweer 
geeft voorlichting over brandveilig leven. 

Woensdag 5 oktober
Awareness training voor ondernemers (in samenwerking met 
de gemeente Amstelveen). Deze training helpt winkeliers en 
ondernemers afwijkende en verdachte situaties herkennen. 
Locatie en tijd: 20.00 uur, wijkcentrum Westend, 
Westwijkplein 3, 1187 LS, Amstelveen. 
Graag aanmelden via p.duivenvoorden@amstelveen.nl

Donderdag 6 oktober
Rondleiding bassisschool brandweerkazerne Aalsmeer.

Woensdag 12 oktober
Cybersecurity training (in samenwerking met de gemeente 
Uithoorn en Amstelveen). Deze training leert ondernemers/win-
keliers veilig met IT en online boekhouden om te gaan. 
Locatie en tijd: 20.00 uur, pop-podium P60, 
Stadsplein 100a, 1180 AC Amstelveen. 
Graag aanmelden via p.duivenvoorden@amstelveen.nl

Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het 
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U 
wordt dus niet wakker van de rooklucht. Doordat 
de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel 
bewusteloos. Vaak al binnen enkele minuten! 
Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. 

Pas op voor vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak, doordat de vlam 
in de pan slaat. Dat komt, omdat de pan te heet 
wordt of voedsel in de pan droogkookt. Denkt u bij 
koken aan het volgende:
• blijf bij de pan; 
• gebruik een kookwekker om droogkoken te 

voorkomen. 

• houd brandbare spullen zoals pannenlappen, 
keuken- en theedoeken op veilige afstand van 
het fornuis. 

Rook nooit in bed!
Het zal niet de eerste keer zijn dat iemand met 
een brandende sigaret in slaap valt. 

Laat de televisie niet op stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat 
kan kortsluiting veroorzaken. Daarom is het beter 
om de televisie helemaal uit schakelen, als u niet 
kijkt. Het kost bovendien minder energie.

Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u wel 
snel genoeg uw huis uit komen? Een vluchtplan 
helpt. Bent u minder goed ter been? Dan kunt u 
misschien met uw buren afspreken, dat u hen belt 
in geval van nood.

Houd brand buiten de deur:
schaf een rookmelder aan

Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. Dan kunt u de brand nog klein houden of op tijd 
wegkomen. Tips voor een brandveiliger leven.
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Met Burgernet helpen bewoners 
de politie om verdachten van 
misdrijven in de buurt op te 
sporen en vermiste personen 
terug te vinden. Burgernet 
wordt ingezet bij een overval, 
inbraak of vermissingen. 
Deelnemers ontvangen een 
spraak- of sms-bericht of 
een app met een duidelijke 
omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij de 
verdachte zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen 
zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller 
en gerichter zoeken. Hoe meer mensen meedoen aan 
Burgernet, hoe groter de kans op succes. Landelijk wordt 
inmiddels 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van 
Burgernetdeelnemers opgelost. Vorige maand werden 
twee vermiste peuters uit Kudelstaart door Burgernet 
snel weer teruggevonden. In Aalsmeer zijn inmiddels 
2.586 bewoners aangemeld bij Burgernet. U kunt zich 
aanmelden bij Burgernet via www.burgernet.nl. 

Alarmnummer: 112
Landelijk alarmnummer voor levensbedreigende situaties of als u 
getuige bent van een misdrijf of ongeluk. Ook bij een verdachte 
situatie in uw straat belt u 112.

Aangifte bij politie via: 0900 - 8844
Doe altijd aangifte bij de politie van een misdrijf, overval of 
inbraak.  

Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden. Telefonisch of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Belangrijke telefoonnummers

Download de Burgernetapp
Met de gratis burgernet 
app ontvangt u de bur-
gernetberichten van de 
politie in uw omgeving. 
U ontvangt alleen be-
richten waar de politie 
u dringend voor nodig 
heeft, zoals een diefstal 
of inbraak, vermiste 
personen, doorrijden na 
een aanrijding of een 
beroving.

Help uw buurt 
met Burgernet 

Help mee aan de veiligheid in uw wijk 

Vooral het keukenraam en andere ramen aan de 
achterkant zijn zwakke plekken. Inbrekers openen 
ramen in enkele seconden door een gaatje onder 
de handgreep te boren. Of ze breken uw voordeur 
open door de cilinder uit het slot te trekken. Ook 
in schuurtjes wordt vaak ingebroken. Zorg dus 
voor goede sloten en anti-inbraakstrips. 

Donkere dagen
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvin-
den aan het eind van de middag en het begin van 
de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er 
in een woning op dat moment geen licht brandt, 
wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners. 
Een dief kan op dat moment zijn slag slaan. 

Daarom is het raadzaam in deze donkere winter-
maanden verlichting met een tijdschakelaar in te 
stellen, zodat het lijkt alsof u thuis bent.  

Tips om inbraken tegen te gaan
• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning 

verlaat, al is het maar even. Vergeet de ramen 
en deuren op de 1e etage niet. 

• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op 
en niet in de buurt van beweegbare ramen en 
deuren. 

• Zorg voor voldoende buitenverlichting. 
Criminelen staan niet graag in het licht.

• Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping 
lastig is: zet ladders en vuilcontainers 
weg.    

• Zorg dat uw huis tijdens uw vakantie een 
bewoonde indruk maakt. Laat met behulp van 
schakelklokken verlichting (onregelmatig) aan- 
en uitgaan. Laat de post regelmatig uit uw 
brievenbus halen. 

• Registreer uw waardevolle spullen en merk ze, 
liefst met postcode + huisnummer. 

• Wees voorzichtig met social media: vertel niet 
op Twitter of Facebook dat u met vakantie 
bent.

Inbraakpreventie begint bij uzelf!
Inbrekers zijn handig en komen vaak veel makkelijker uw woning binnen dan u denkt. Met 
relatief beperkte maatregelen kunt u inbraakgevoelige plekken in uw woning aanpakken en uw 

woning veel veiliger maken. 

Babbeltrucs 
Beroving door een ‘babbeltruc’ 
komt steeds vaker voor: onbeken-

den bellen bij u aan met een smoesje om binnen 
te komen. Ze ogen vaak betrouwbaar en zeggen 
bijvoorbeeld dat ze van de bank of de thuiszorg 
zijn of dat ze de meterstand komen opnemen. 
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waarde-
volle bezittingen.

Tips om babbeltrucs te herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet he-

lemaal en gebruik een kierstandhouder of 
deurketting. 

• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand 
namens een instantie of bedrijf komt.

• Medewerkers van banken, verzekeringsmaat-
schappijen en dergelijke komen nooit zonder 
afspraak bij u thuis. Vraag hen later terug 
te komen en bel naar de instantie om hun 
verzoek te controleren. 

• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een 
bank of de politie vraagt daar nooit naar.

• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouw-
baar of onschuldig ze ook ogen.

• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis 
bent. Soms komt iemand via de achterdeur 

uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur 
staat te praten.

Veilig pinnen
Ook bij de pinautomaat komen babbeltrucs 
voor. Wees altijd alert als u pint. 
• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de 

toetsen af.
• Laat u niet afl eiden. Ook niet als iemand 

zegt dat u bijvoorbeeld een bankbiljet of iets 
anders liet vallen. 

• Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u 
gaat pinnen of deze persoon een stukje naar 
achteren gaat. 

• Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer 
dan direct uw pinpas en doe aangifte bij  de 
politie.
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Regio - Donderdag 15 en vrijdag 
16 september was het stil in school, 
daarentegen minder stil in de omge-
ving van de school! In een zomerse 

zon waren er voor de jaarlagen ver-
schillende activiteiten: jaarlaag 1 en 
2 Havo waren naar het zwembad. 
2 Vwo naar ‘Poldersport’, 3v op de 

Start activiteiten op het Alkwin Kollege
Amstel in drakenboten en 2 Havo 
op vrijdag naar ‘Fun Forest’ in het 
Amsterdamse Bos. 4 Vwo zat op 
verschillende locaties met ‘Wie is 

de Mol’, en 4 Havo is naar ‘The 
Beach’ in Aalsmeer geweest, 6v 
had een sport- en spelprogramma 
op de Westeinderplassen.





 
28   Nieuwe Meerbode  •  29 september 2016

Gerrit wint op 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe ge-
zichten zijn welkom, vooral het aan-
tal jokeraars mag stijgen. Dus kom 
eens langs en doe mee met kaarten, 
jokeren of klaverjassen. Op donder-
dag 22 september is het klaverjas-
sen gewonnen door Gerrit van der 
Geest met 5224 punten, gevolgd 
door Nico de Ron met 5046 en Daan 
Sandee met 4902 punten. Bij het jo-
keren bleek Gerard de Wit met 37 
punten onverslaanbaar. Op twee is 
Henny de Wit geëindigd met 206 
punten en op drie Trudy Knol met 
256 punten. Voor inlichtingen: Nico 
de Ron, tel. 06-47890256.

Sjoelseizoen bij 
Oostend gestart

Aalsmeer - Het seizoen is nu echt 
begonnen bij de sjoelers van Oost-
end. De vakantiegangers waren 
ook weer terug, het was een gezel-
lig koppeltje. Gesjoeld werd er ook 
en na telling vielen Lineke van Bra-
kel, Siem Kooy, Wim van de Mer-
bel en Jolanda Tuiten in de prijzen. 
De volgende sjoelavond is donder-
dag 6 oktober. Om 20.00 uur wordt 
plaats genomen achter de bakken 
in buurthuis ‘t Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Voor koffie, thee en 
inschrijving wordt de spelers ge-
vraagd iets eerder te komen. 

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 5 oktober 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het kaarten op 
21 september is gewonnen door 
Joop Biesheuvel met 5129 punten, 
nipt gevolgd door Engeltje Jongkind 
met 5127 punten. Op drie is Bep van 
Netten geëindigd met 5106 punten 
en op vier Piet Straathof met 5041 
punten. 

Laatste tocht 
Pedaalridders

Aalsmeer - Donderdag 6 oktober is 
de laatste middagfietstocht van de 
Pedaalridders van de OVAK van het 
seizoen 2016. Dit keer een verkorte 
route richting Uithoorn. Na de tocht 
is er nog een gezellig samen zijn om 
het seizoen af te sluiten in buurthuis 
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
Siem Kooi komt foto‘s tonen van de 
afgelopen fietsjaren, ondersteunt 
met gezellige muziek. Een terugblik 
op de vele tochten en de vele deel-
nemers. Vertrek vanaf de parkeer-
plaats aan de Dreef om 13.30 uur. 

Allen met een medaille naar huis
Veteranenspringers Omnia 
succesvol in Duitsland
Aalsmeer - In het weekend van 23 
september werd de jaarlijkse inter-
nationale Oldies Cup gehouden in 
het Duitse Lauenförde. Dit is een 
trampolinewedstrijd voor ‘vetera-
nen’: dames van 28 jaar en ouder 
en heren boven de dertig. Een flin-
ke Nederlandse delegatie, onder 
wie ook zes springers van SV Om-
nia 2000, gaven acte de présen-
ce. Er werd gestreden in zeven ver-
schillende leeftijdscategorieën, op-
lopend van circa 30-35 jaar tot 60+. 
In de jongste damesklasse (Dames 
1) sprong Bianca Schuyt namens 
SV Omnia 2000 een nette verplichte 
oefening en twee keuzeoefeningen 
met dubbele salto’s en schroeven. 
Dat leverde haar de tweede plek op. 
Ook een leeftijdsklasse ouder (Da-
mes 5) kende succes voor Omnia. 
Farieda Schreijer mocht op de hoog-
ste trede plaatsnemen. In de oudste 
damesklasse (Dames 13) was Riet 
Renting superieur. Ze liet drie goed 
uitgevoerde oefeningen zien, met 
daarin diverse salto’s en schroeven. 
Zeer verdiend greep zij het goud. 
In de op één na oudste herenklas-

se (Heren 12) sprong Ron de Ruiter 
zich met drie solide oefeningen naar 
het zilver. In de oudste herenklasse 
(Heren 14) weer een dubbel Neder-
lands succes: George Harm (pas op 
zijn 55ste begonnen met trampoli-
nespringen) draaide zijn oefeningen 
goed af en eindigde als derde. Rien 
de Ruiter liet zien dat hij het sprin-
gen nog lang niet verleerd is, met 
drie goede oefeningen verdiende hij 
zeer terecht het goud.
Bijzonder om te vermelden is dat de 
winnaars in de oudste klassen – Riet 
Renting bij de dames en Rien de 
Ruiter bij de heren – beide van SV 
Omnia kwamen en tevens de oudste 
deelnemers waren. De organiseren-
de vereniging gaf hen hiervoor een 
extra prijs. Beiden zijn zeventig jaar 
en van plan om nog zo vaak moge-
lijk aan de Oldies Cup mee te doen.
Het was een supergeslaagd week-
end voor alle springers van SV Om-
nia 2000, die ook allen een medail-
le in de wacht sleepten. De sportie-
ve prestaties zijn natuurlijk belang-
rijk, maar de wedstrijd was ook een 
mooie reünie voor alle springers. 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 30 
september is er weer gewoon kaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer. 
Iedereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.00 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Het koppelkaarten op 23 
september is gewonnen door Frits 
Zeldenthuis en Ubbel van de Blom 
met 5338 punten. Op twee Corry 
Balder en Kees Meekel met 5166 
punten. En op drie Theo Nagtegaal 
en Floor van Engelen met 5149 pun-
ten. De poedelprijs was voor Mia 
Huijkman en Tonny Farvie met 3739 
punten.

Zondag voetbal
Keiharde werken beloond, 
1-0 voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - De zondagafdeling van 
FC Aalsmeer kan tegen Alphen te-
rug kijken op een zeer verdiende 
overwinning. De eerste helft was bij 
het matige af, wel veel inzet, maar 
de afwerking liet te wensen over. De 
tweede helft was van een hoger ge-
halte. Fysiek was de thuisploeg de 
betere, na een perfecte wissel toe-
gepast door trainer Marco Bragon-
je, werd en de bezoekers veelal op 
eigen helft vastgezet. 

Reeds in de zesde minuut was er de 
eerste kans voor de FC Aalsmeer, 
een aanval opgezet door het duo 
Remigiusz Pasternak en Dani Cal-
mez werd door de Rick de Vries, de 
doelman van Alphen onschadelijk 
gemaakt. FC Aalsmeer speelde ook 
zodag weer met Stephan van Halm 
onder de lat, Jeremaith Veldman had 
nog teveel last van een blessure. 
Maar Van Halm is dan ook van grote 
waarde voor de FC Aalsmeer, keer 
op keer stond hij een doelpunt in de 
weg. Zo ook in de twee en twintigste 
minuut, het was Bryan de Vries, die 
een niet te missen kans kreeg al-
leen voor Van Halm, maar deze wist 
het gevaar te keren. Een opstootje 
in de vijf en twintigste minuut zorg-
de voor wat opschudding, Aatif El 
Bouny van Alphen ging enigszins te 
hard in op Richard de Vries, een ge-
le kaart had op zijn plaats geweest. 

Bij Alphen was het nu weg is weg, 
men had het zwaar te verduren. Je-
roen Ezink kreeg vlak voor de rust 
de kans op 1-0, maar doelman Rick 
de Vries was hem te snel af. Zou het 
voor de rust toch nog lukken? Mark 
Schut kreeg een vrije te nemen zo’n 
25 meter vanaf het vijandelijk doel, 
maar hij knalde de bal loei hard te-
gen de lat. De tweede helft gaf een 
zeer aanvallend FC Aalsmeer te zien. 
Ook mede door de inbreng van Eric 
Jansen en Lennart Eberharter kwam 
er meer en meer dreiging vanuit de 
aanval. Pasternak zorgde met zijn 
snelheid voor veel verwarring in de 
verdediging van Alphen. Een prima 
combinatie tussen Barry Spring in ‘t 
veld en Jeroen Ezink was net even 
te hard voor laatstgenoemde om te 
scoren. FC Aalsmeer kwam meer en 
meer in de wedstrijd, Alphen kon 
hier heel weinig tegenover stel-
len. Het publiek werd toch nog be-
loond. Na heel goed doorgaan was 
het Lennart Eberharter die voor een 
ware explosie zorgde, zijn 1-0 was 
een ware beloning voor het keihar-
de werken wat de gehele ploeg in 
de tweede helft heeft laten zien, hul-
de. Het was haast nog 2-0 gewor-
den, een vrije trap op weer zo’n vijf 
en twintig meter voor het vijandelijk 
doel kwam weer tegen de lat. Ko-
mende zondag speelt FC Aalsmeer 
thuis tegen MMO vanaf 14.00 uur.

BeNe-League handbal
FIQAS Heren krijgen geen 
grip op Hurry Up 
Aalsmeer - Voor hun vierde wed-
strijd in de BeNe League moesten 
de mannen van FIQAS Aalsmeer za-
terdag 24 september naar het Drent-
se Zwartemeer voor een ontmoeting 
met JMS/Hurry Up. Vooraf hadden 
beide ploegen evenveel punten en 
stonden op de plaatsen zes en ze-
ven. Maar de Aalsmeerders hebben 
het altijd moeilijk bij Hurry Up. Ster-
ker nog: voor de laatste keer dat een 
uitwedstrijd daar werd gewonnen 
moeten we terug naar het seizoen 
2010/2011! Alle vijf de edities daar-
na gingen verloren, hoewel de uit-
wedstrijd vorig seizoen razend span-
nend was (23-22). Deze keer was 
er van spanning nauwelijks spra-
ke, want binnen drie minuten keek 
FIQAS Aalsmeer al tegen een 4-0 
achterstand aan, voordat Luuk Ob-
bens iets terug kon doen. Bijna ieder 
schot van Hurry Up was raak in die 
fase, omdat de Aalsmeerders maar 
geen grip kregen op de schutters 
en het fysieke spel van de Drentse 
ploeg. Via 11-6 werd maximale voor-
sprong voor Hurry Up zelfs zeven 
punten (15-8). Samir Benghanem 
kon vlak voor rust nog wel iets te-
rugdoen via een fraai doelpunt vanaf 
de cirkel waar hij mooi werd vrijge-
speeld door Tim Bottinga. Maar de 
achterstand bleef behoorlijk halver-
wege: 17-11 ruststand. In de twee-
de helft kwam FIQAS Aalsmeer be-
ter in de wedstrijd en knabbelde iets 
van de achterstand af: 19-15 onder 

meer via een mooi doelpunt van Rob 
Jansen uit de rechter hoek. Maar 
daarmee was de koek al snel weer 
op: Hurry Up plaatste een tussen-
sprint, maakte er binnen tien minu-
ten 24-15 van en de wedstrijd was 
gespeeld. Het werd uiteindelijk 30-
22 voor de thuisploeg, die daarmee 
opklom naar de vierde plaats. 

Zaterdag en zondag
FIQAS Aalsmeer zakte drie plaatsen 
en zal proberen aanstaande zater-
dag 1 oktober, thuis tegen het Bel-
gische Visé BM, een beter resultaat 
te behalen om weer in de top zes 
van de BeNe League mee te draai-
en. De wedstrijd in De Bloemhof be-
gint om 19.15 uur en uiteraard is pu-
bliek van harte welkom. De volgen-
de dag, zondag 2 oktober, staat de 
uitwedstrijd tegen OCI/Lions op het 
programma voor de Aalsmeer heren. 
Aanvang is 14.30 uur.

Heren 2 zondag thuis
Op zondag 2 oktober komen de 
mannen van FIQAS Aalsmeer 2 in 
actie in de Bloemhof aan de Horn-
weg. Deze ploeg, die dit seizoen 
uitkomt in de nationale eredivisie, 
treedt om 15.00 uur aan tegen het 
tweede team van OCI/Lions, één van 
de koplopers in de eredivisie. Pu-
bliek is van harte welkom. 

Programma 
handbal

Zaterdag 1 oktober, veld
10.00 uur: FIQAS F1 – Harderwijk
10.50 uur: FIQAS E4 – Westsite
10.50 uur: FIQAS jongens C2 – 
 Lelystad
11.50 uur: FIQAS E2 – FIQAS E3
12.50 uur: FIQAS E1 – Gemini

Zaterdag 1 oktober, zaal
19.15 uur: FIQAS heren 1 – 
 Visé BM (BeNe League)

Zondag 2 oktober, zaal
15.00 uur: FIQAS heren 2 – 
 Lions 2 (eredivisie)

Handbal Eerste Divisie
Dames FIQAS winnen 
overtuigend van DSS
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 24 
september speelden de dames van 
FIQAS Aalsmeer thuis tegen DSS 
uit Heemskerk. De dames pakten 
de wedstrijd ietwat schoorvoetend 
op deze zaterdagavond. Het ver-
lies uit bij DSVD en de eerste wed-
strijd thuis tegen ZAP zat hen niet 
lekker en dat vroeg zo her en der 
wat tijd om te herpakken. Want, 
ze kunnen en willen beter! En za-
terdagavond lieten ze dat - na een 
ietwat schoorvoetend begin – ook 
zien: ze kunnen beter! Nadie Klaver, 
één van de nieuwe speelsters bij FI-
QAS Aalsmeer dit seizoen, maakte 
het eerste doelpunt. Er werden lan-
ge aanvallen gespeeld en weinig 
gescoord, zodat het ook na 8 minu-
ten nog altijd 1-1 was. Nadie Klaver 
maakte dan toch de 2-1 en Manon 
v.d. Sar stopte vervolgens een be-
langrijke penalty. Vanaf dat moment 
ging het beter lopen: 3-1 via Sonja 
van Wechem, ook nieuw (terug) in 
het team. De dames krijgen te ma-
ken met een tijdstraf en de daarop 
volgende penalty van DSS zat nu 
wel: 3-2. FIQAS Aalsmeer herpak-
te zich en ging weer scoren: 4-2 en 
6-2 na ruim een kwartier. Er werden 
ook een paar mooie kansen gemist 
en DSS profiteerde: 6-4 door een 
foutje in de dekking. Sonja maakte 
haar tweede doelpunt en Samentha 
scoorde: 8-4. Ook Anouk Markwat 
was op dreef en maakte, na een 
mooie onderschepping, de 9-4 en 
Lisa Endhoven scoort 10-4. DSS 
was in deze fase echt even de weg 
kwijt en hier blijven de Aalsmeerse 
dames van profiteren. Nadie maakte 
haar derde en de 11e voor de ploeg. 
Via een penalty kon DSS iets terug-
komen (11-5) en met nog vijf minu-
ten te gaan werd het 11-6. De FIQAS 
dames hadden even wat problemen 
met afronden in deze fase en DSS 
haakt verder aan: 11-7. Samentha 
de Soet pakte daarna de draad 
van het scoren weer op en vervol-
gens maakte Lisa vanuit de hoek 
de 13-7 na een prachtig uitgespeel-
de aanval. De ploegen gingen rus-

ten bij een comfortabele 15-8 voor-
sprong voor FIQAS Aalsmeer. Ook 
in de tweede helft hielden de dames 
vast aan het eigen spel. Ze openden 
goed met een mooie aanval en sco-
re van Kelsey Maarse en even la-
ter nog een vanuit hoek van Lisa 
Endhoven: 17-8. Vervolgens stok-
te het toch even en ging het tempo 
er uit. Over en weer werden de no-
dige kansen gemist, terwijl de inzet 
verdedigend op orde was. Balverlies 
bij DSS gaf Samentha de Soet kans 
op een break (18-8). Een mooi schot 
van afstand door Kelsey Maarse: 
19-9, werd gevolgd door een penal-
ty en een break: 21-10. Vervolgens 
kreeg Anne Visser kansen aan de 
cirkel: 22-10. De Aalsmeerse dames 
werden wat slordiger in de aanval, 
maar ook in de dekking waren ze 
soms net niet attent genoeg. Bij een 
stand van 22-12 nam trainer/coach 
Thomas Obbens een time out. Na de 
time out herpakten de dames zich 
goed en maakte Melissa Dekkers de 
23-12 vanuit de hoek én de 24-12 
via een mooie onderschepping en 
break out. Inmiddels stond Marjo-
lein van Aalst lekker te keepen. Even 
kreeg DSS wat meer grip op het ei-
gen spel en werd het 24-13. 
Door een tijdstraf van Jytte moest 
FIQAS in vijf tegen vijf aan de slag, 
want ook DSS had een vrouw min-
der. Lianne Hartog liep mooi door en 
maakte de 25-14. Met nog tien mi-
nuten te spelen was het 25-15 en 
26-16 met nog 7 minuten te gaan. 
Kelsey Maarse bleef goed op schot 
en maakte de 27e voor de Aalsmeer 
dames. Gevolgd door een score van 
Fleur Houtzagers, na mooie onder-
schepping en een lobje. De 28e! In 
de eindfase kreeg DSS twee keer 
2 minuten en toen was er natuur-
lijk veel ruimte. Kelsey Maarse kon 
dus eenvoudig doorlopen: 29-16. De 
laatste paar minuten verliepen iet-
wat rommelig en gehaast, maar de 
ruime en dik verdiende overwinning 
voor de FIQAS dames kwam niet 
meer in gevaar. Het werd 31-19. De 
eerste punten zijn binnen! 

Start bouw 4de sporthal
Aalsmeer - Op donderdag 13 ok-
tober wordt officieel een start ge-
maakt met de bouw van de nieu-
we, vierde sporthal aan de Dreef. De 
sporthal komt onder andere ter ver-
vanging van de gymzalen aan de J.P. 
Thijsselaan en de Roerdomplaan. De 
wens voor een nieuwe sporthal leeft 
echter al veel langer in Aalsmeer. De 
sporthal is gepland naast zwembad 
de Waterlelie en gaat dezelfde en-
tree gebruiken. In het nieuwe plan 
ondergaan naast de entree, de kan-
toren en horeca een ware metamor-
fose. Bijzonder is dat op het dak van 
de sporthal tientallen zonnepane-
len komen. Overdag krijgen school-

kinderen van fusieschool Triade hier 
gymles, ’s avonds kunnen sportver-
enigingen gebruik maken van de 
hal. De sporthal wordt in het nieu-
we schooljaar in gebruik genomen.
De bouw van de sporthal maakt on-
derdeel uit van het project Horn-
meer. Dit project omvat daarnaast 
de realisatie van een nieuw voetbal-
complex aan de Beethovenlaan, wo-
ningbouw aan de Zwarteweg, Roer-
domplaan en Meervalstraat, heront-
wikkeling van het VVA terrein tot 
een groen recreatiegebied, bouw 
van een integraal kindcentrum Tri-
ade en de reconstructie van het 
Hornmeerpark. 

Acute Opname Afdeling 
in ziekenhuis geopend
Amstelveen - Om de acute patiën-
ten beter te kunnen helpen én pa-
tiëntenstroom te optimaliseren is 
afgelopen dinsdag 27 september 
in Ziekenhuis Amstelland de nieu-
we Acute Opname Afdeling (AOA) 
geopend. Hiermee maakt Zieken-
huis Amstelland een bewuste keu-
ze om de acute zorg te scheiden 
van de geplande zorg en daarmee 
de kennis rondom de acute patiënt 
te bundelen. Frank Garssen, trau-
machirurg en medisch hoofd van de 
Spoedeisende hulp en AOA, is en-
thousiast over de nieuwe afdeling. 
“Al onze specialisten werken nauw 
samen op de AOA rondom een acu-
te patiënt die binnenkomt”, aldus 
Garssen. “Wij hebben hier 17 bed-
den waar zogenaamde ‘ongeplan-
de’ patiënten worden opgenomen 
en waar wij ons concentreren op 
een snelle diagnose en het starten 
van de behandeling. Door het ope-
nen van de AOA zullen naar ver-
wachting ook de wachttijden op de 
Spoedeisende hulp afnemen.” Frank 
Garssen legt uit: “Patiënten bij wie 
het onderzoek meer tijd vraagt, 

gaan vanuit de Spoedeisende hulp 
naar de AOA. Na diagnose en start 
van de behandeling kunnen de pa-
tiënten (binnen 48 uur) naar huis of 
worden overgeplaatst naar de juis-
te afdeling in de kliniek. En het bij-
komend voordeel is dat daardoor 
de patiëntenzorg in de kliniek niet 
meer wordt onderbroken door on-
geplande opnames.”
Een gevolg van de opening van de 
AOA is dat een groot aantal ver-
pleegafdelingen in Ziekenhuis Am-
stelland een andere en logischer 
plaats heeft gekregen in het ge-
bouw. Dat betekende dat ook veel 
patiënten mee verhuisden naar een 
nieuwe plek. Dankzij de inzet van 
veel medewerkers en vrijwilligers 
werden alle patiënten met bed en 
al verplaatst. Iedereen heeft in ge-
zellige sfeer en met een heerlijke 
traktatie de verhuizing doorstaan. 
Een enorme klus, want ook mede-
werkers, meubilair, computers, tele-
foonnummers zijn verhuisd.

Bestuurder Ad Huijsmans en Voor-
zitter van het Medisch Specialistisch 
Bedrijf, Eric Meijer (orthopedisch 
chirurg), snijden samen de taart aan 
en delen champagne uit.

Word lid van fietsersbond
Aalsmeer - Afgelopen week was de 
tweede nationale Fietstelweek. Net 
als een jaar geleden hebben tiendui-
zenden fietsers met behulp van een 
app meegedaan om hun fietsbewe-
gingen van de hele week in kaart te 
brengen. Met behulp van de bergen 

gegevens die daarmee verzameld 
zijn, kan het fietsbeleid in Nederland 
bijgestuurd worden. Ben jij een en-
thousiaste fietser? En vind je het be-
langrijk dat er goede fietsvoorzienin-
gen zijn? Heb je ook zo genoten van 
het mooie weer van de zomer, maar 
je geërgerd aan de slechte staat van 
sommige fietspaden in de gemeen-
te? Word dan lid van de plaatselijke 
werkgroep en praat mee. De leden 
overleggen regelmatig met de ge-
meentes over knelpunten, geven ad-
vies over plannen en bemoeien zich 
met alles wat met fietsen te maken 
heeft. De afgelopen jaren zijn mede 
dankzij de Fietsersbond veel slechte 
wegdekken verbeterd, paaltjes ver-
wijderd en fietsroutes aangepast. 
Meer weten en/of lid worden? Stuur 
een mail naar: aalsmeeruithoorn@
fietsersbond. Aanspreekpunt in de 
gemeente Aalsmeer is Denny Maas 
uit Kudelstaart. 

Centrumvisie en 
bestemmingsplan

Aalsmeer - De gemeente heeft be-
sloten de centrumvisie los te kop-
pelen van het bestemmingsplan. In 
de centrumvisie konden met name 
de ondernemers zich niet vinden. 
Er was nauwelijks tot geen overleg 
geweest bij de samenstelling. Bo-
vendien werd weinig tijd gegeven 
om te reageren en onderling de vi-
sie te bespreken. Ook voor veel be-
woners van het dorp blijkt de visie 
nog ‘nieuw’ en menigeen heeft nog 
op- en aanmerkingen. De gemeen-
te ziet in dat de periode te kort is om 
op één lijn te komen met de wensen 
van ondernemers en bewoners en 
heeft besloten de twee ‘rapporten‘ 
niet gelijktijdig vast te stellen. Som-
mige voorstellen in de centrumvisie 
worden nu niet meegenomen in de 
herziening van het bestemmings-
plan. Op deze manier worden enke-
le maatregelen uitgesteld. “We heb-
ben nu meer tijd voor de centrumvi-
sie. We kunnen onze uitgangspun-
ten scherper stellen”, aldus de op-
geluchte reactie van het bestuur 
van Meer Aalsmeer. 
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Voetbal zondag
RKDES wint burentwist 
van Altior uit Langeraar
Kudelstaart - De eerste officiële 
wedstrijd die RKDES ooit tegen Alti-
or uit Langeraar speelde vond afge-
lopen zondag 25 september plaats. 
RKDES wist te winnen, met 3-2 
werd de ploeg uit Langeraar versla-
gen. De Kudelstaarters begonnen 
met de zelfde elf als vorige week in 
de gewonnen wedstrijd tegen SVW, 
dus weer met good-old Marius de 
Grauw op doel. Altior wist in de eer-
ste helft een licht veld overwicht te 
verwerven. Het was maar goed dat 
het vizier van de spitsen van Alti-
or niet op scherm stonden, anders 
had Kudelstaart toch wel een paar 
goaltjes tegen kunnen krijgen. Ook 
hield keeper Marius de Grauw RK-
DES met diverse reddingen in de 
wedstrijd. Tegen de verhouding in 
kwam Kudelstaart toch op een 1-0 
voorsprong. Slecht verdedigend 
werk van de voetballers uit Lange-
raar en goed doorzetten van Maar-
ten van Putten deed de bal bij de 
tweede paal belanden, waar de rap-
pe Indy van Koert binnen kon tik-
ken. Het spel golfde lekker op een 
neer. Ook Altior wist regelmatig bij 
het RKDES doel te komen, maar tel-
kens stond Marius de Grauw in de 
weg. Een fout in de verdediging van 
Altior leidde de 2-0 in. Het was aan-
voerder Roy Endhoven die alleen op 
de keeper af kon gaan en de bal in 
de verre hoek schoof. Altior liet het 
er niet bij zitten en voordat de 2-1 
op het bord kwam pegelde ze nog 
een keer op de paal. Vlak daarna 
werd het toch 2-1, een combinatie 
door het midden en het was zover.
De tweede helft was een prach-
tig schouwspel en spannend tot de 
laatste seconde. De Afas/Nieuwen-
dijk brigade kwam steeds beter in 
de wedstrijd en met name over de 
flanken met de snelle Rutger Spaar-
garen en Indy van Koert kwam de 
ploeg regelmatig gevaarlijk door. 
Ook de opkomende Diesel Daan 

Duizendstra zorgde met zijn rushes 
en prima voorzetten voor gevaar. 
De Kudelstaarters ontsnapten aan 
de gelijkmaker toen Gijs Lentjes de 
bal op het middenveld verspeelde 
waardoor een speler van Altior vrij 
op het doel kon afdenderen, maar 
zijn inzet verdween aan de voor Ku-
delstaart gunstige kant van de paal.
Een voorzet van Daan Duizend-
stra werd in één keer op de pantof-
fel genomen door Rutger Spaarga-
ren, maar die kwam op de rug van 
een verdediger. Ook Indy van Koert 
nam het leer in één keer op de pan-
toffel na een prachtige voorzet van 
Rutger Spaargaren, maar de keeper 
van Altior liet zien er ook wel wat 
van te kunnen. Hij redde net zo fraai 
als dat de aanval van de Kudelstaar-
ters was. Na ruim een uur voetbal-
len werd het toch 3-1 voor de thuis-
club. Een hoge bal van links ging via 
de schouder van de net ingevallen 
Lars Winters in de goal. Een kwartier 
voor tijd kwam de spanning terug in 
de wedstrijd. Het was Rick Burgers 
die onnodig aan de noodrem trok en 
de toegekende penalty werd feilloos 
binnen gewerkt: 3-2. Met nog ruim 
10 minuten te gaan vloog het spel 
van de ene doel naar het andere. Al-
tior zette nog aan voor een slotof-
fensief en de Afas/Nieuwendijk bri-
gade kreeg de ruimte om te coun-
teren. Marius de Grauw hield een 
schot met zijn benen anders had de 
3-3 ook nog op het bord gestaan.
Al met al een mooie wedstrijd om 
naar te kijken met een uitslag waar 
de Kudelstaartse ploeg uiteraard te-
vreden mee is. Man of the Match: 
keeper Marius de Grauw natuurlijk!
Aanstaande zondag 2 oktober 
speelt RKDES weer thuis aan de 
Wim Kandreef. Tegenstander is 
Roodenburg, die afgelopen week-
end de eerste punten pakte. Het 
wordt vast weer heel spannend!
Eppo

Veteranen sluiten wieler-
seizoen af in Rotterdam
Aalsmeer - Zaterdag 24 september 
hebben de veteranen 68+ en 60+ 
van UWTC Leen Blom, Piet Rewijk, 
John Tromp en Guus Zantingh hun 
seizoen afgesloten met een wieler-
wedstrijd in Rotterdam. Bij de 68+ 
waren er enkele kleine schermut-
selingen maar na tien ronden werd 
er volop gedemarreerd, maar het 
duurde tot de veertiende ronde dat 
de plaatselijke favoriet Piet Grute-
ke er alleen vandoor kon. Hij bouw-
de een ruime voorsprong op. Met 
nog zes ronden te gaan sprongen er 
drie renners weg uit het peloton met 
daarbij Leen Blom. Deze drie ble-
ven buit schot van het peloton, maar 
wisten de koploper niet te achterha-
len. De wedstrijd werd gewonnen 
door Piet Gruteke uit Rotterdam, 
tweede werd Leo de Vet uit Koedijk 
en Leen Blom uit Uithoorn behaalde 
een mooie derde plek. Na het start-
schot van de 60+ bleef het de eerste 
ronden rustig in het peloton. Daarna 
werd er volop gedemarreerd, maar 
niemand kreeg de ruimte. Pas na 
drie kwart van de wedstrijd wisten 

drie renners, onder aanvoering van 
Arie Blomberg, uit het peloton te 
ontsnappen en zij kregen een kleine 
voorsprong maar werden niet meer 
achterhaald. De wedstrijd werd ge-
wonnen door de animator van de 
wedstrijd Arie Blomberg uit Keldi-
chem, tweede werd Martin Pruij-
sen uit Pijnacker. John Tromp finish-
te als achtste en Piet Rewijk kwam 
als dertiende over de streep. 

NCK
Zaterdag 1 oktober zullen twee 
UWTC ploegen aan de start staan 
bij het Nederlands Club Kampioen-
schap (NCK) in Dronten. De jeugd-
ploeg start om 10.28 uur. Helaas 
heeft Sven Buskermolen deze week 
zijn sleutelbeen gebroken en moet 
dus noodgedwongen langs de zijlijn 
staan. Romy, Danny en Duuk zullen 
vooral voor de ervaring gaan. De B-
ploeg start om 11.26 uur en in de-
ze klasse gaan 49 ploegen van start. 
Lorena, Armando, Niels en Ian van 
UWTC gaan proberen zo hoog mo-
gelijk te eindigen.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Lars Plaisier wint, Gilbert 
van Eijk gooit 146 uit
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de tweede speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Onder de aanwezi-
gen was Floor van Zanten, zij was 
vier jaar geleden voor het laatst ge-
signaleerd bij de Poel’s Eye. Zij is de 
meest succesvolle dame tot nu toe. 
Zo won ze vier speelavonden, de 
Open Kudelstaart, het Koppel Toer-
nooi, het Viertallen Toernooi, eindig-
de vier keer in de Top Tien en had 
zes keer de Hoogste Uitgooi van de 
avond. Overigens staat dit nog los 
van haar erelijst bij de damescom-
petitie die de Poel’s Eye acht jaar 
lang had. Daar werd zij drie keer 
kampioen van het seizoen, won 32 
(!) speelavonden, drie keer de Open 
en had vier keer de Hoogste Uitgooi 
van de avond. Floor werd uiteinde-
lijk zelfs een dartster die het tot in-
ternational wist te schoppen. Ze was 
het darten dus zeker niet verleerd 
en bereikte op de afgelopen speel-
avond de kwartfinale van het Hoog-
ste Niveau. Hierin verloor zij van de 
man in vorm, Tibor Hogervorst. Tibor 
bereikte op de vorige speelavond 
voor het eerst ooit de Grote Fina-
le. Door in de halve finale van Brent 
Plaisier te winnen herhaalde hij dat 
kunststukje. In de finale wachtte de 
volgende Plaisier; Lars. Vorig sei-
zoen leerde de Poel’s Eye de beide 
Plaisiers kennen als zeer talentvol-
le, jonge darters. Zo won Brent twee 
speelavonden en Lars één. Door-
dat Lars nu won van Tibor kwam hij 
knap op gelijke hoogte, een uitste-
kende prestatie.
Op het derde niveau bereikte de va-
der van Floor, Jan van Zanten, de 
halve finale, net als Tim van de Poel. 
De finale ging echter tussen Scott 
Stolwijk en Erik Jan Geelkeren. Scott 
was een ongetrainde darter die des-
ondanks een hoog niveau wist te 
bereiken. Erik Jan bleek echter nog 
sterker, waardoor hij voor de twaalf-
de keer ooit een finale won, waar-

van vier op het Hoogste niveau. De 
Hoogste Uitgooi van de avond was 
wederom een kunststukje. Voor de 
vijfde keer ooit tekende Gilbert van 
Eijk hiervoor. Met een prachtige 146 
finish (twee keer triple 19 en dub-
bel 16) liet hij zich huldigen met een 
grote fles bier. De finalisten op de 
speelavonden kregen mooie bos-
sen rozen. 

Open Kudelstaart
Volgende week is het tijd voor het 
eerste zaterdag toernooi van dit sei-
zoen, namelijk de Open Kudelstaart. 
Wellicht komt Floor weer en weet 
ze haar stunt te herhalen van 2011 
(winnares en Hoogste Uitgooi met 
152). Marco Cornelisse is titel ver-
dediger van de wisselbokaal, die hij 
nog wel zelf dient mee te nemen. De 
Open is 8 oktober, hopelijk bent u/jij 
er dan ook. Elke darter kan zonder 
opgave vooraf meedoen, de Poel’s 
Eye is laagdrempelig en is geschikt 
voor alle niveaus; hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Jong, oud, man 
of vrouw, iedereen is welkom in het 
Dorpshuis. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Winnaar Lars (links) naast Gilbert 
(146). 

TeamTimmerman en ThamerThuis tevreden

4e Tour de Poel groot succes
Aalsmeer - Zondag 25 september 
stond de vierde editie van Tour de 
Poel georganiseerd door TeamTim-
merman op de agenda. Dit jaar zet-
ten de leden zich in voor Hospice 
ThamerThuis in De Kwakel voor een 
nieuwe keuken. Voor de vroege vo-
gels – degene die 110 kilometer gin-
gen fietsen – was het nog wel wat 
fris maar de zon liet zich al vroeg 
zien. En uiteindelijk kreeg de zon 
volop de ruimte, waardoor het voor 
iedereen heel aangenaam werd. Dit 
bleek ook wel uit het enthousiasme 
van de deelnemers. TeamTimmer-
man kan samen met ThamerThuis 
terugkijken op een zeer geslaag-
de dag. De deelnemers konden kie-
zen uit drie afstanden (10, 40 en 
110 kilometer). Bij de controlepos-
ten (Lage Vuursche 110 kilometer 
en Mijdrecht 40 kilometer) was het 
heerlijk toeven met dit mooie weer.
Bij het Westeinder Paviljoen was het 
ook een gezellige drukte waar Rick 
van der Kroon ‘s middags een optre-
den gaf en men na het fietsen hier 

nog even kon genieten. TeamTim-
merman gaat weer op naar de vol-
gende Tour de Poel op zondag 24 
september 2017.

Muziekavond Music@thePoel
Maar voor het zover is eerst 12 no-
vember nog genieten van Music @
the Poel. Een muziekavond in het 
Westeinder Paviljoen waar Rick 
van der Kroon weer zijn repertoire 
gaat laten horen, samen met Dennis 
Maarssen en Sandra van der Spruit 
wordt het vast en zeker een zeer 
geslaagd optreden. Kaarten kos-
ten 17,50 euro en zijn te bestellen bij 
het Westeinder Paviljoen of via in-
fo@teamtimmerman.nl Ook de op-
brengst van deze avond komt ge-
heel ten goede van ThamerThuis 
voor de aanschaf van een nieuwe 
keuken. TeamTimmerman bedankt 
alle sponsoren voor het mede mo-
gelijk van Tour de Poel en de deel-
nemers voor het meedoen. Kijk voor 
meer informatie op www.teamtim-
merman.nl of de facebookpagina.

Aalsmeer - De dartavond op dins-
dag verliep heel wisselend, het 
leek tot op het laatst van de avond 
dat Tibor Hogervorst de strijd weer 
zou gaan winnen. Hij gooide in to-
taal vier keer de 180, maar moest 
toch op het laatste moment ge-
noegen nemen met de tweede 
plaats. De eerste plaats ging de-
ze keer naar Gilbert van Eijk, die 
ook één keer de 180 gooide, maar 
eerder zijn dubbels uitgooide. Ben 
van Dam had een zeer geslaagde 

Zaalvoetbalcompetitie
ZABO ronde 2 in Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie is afgelopen zater-
dag 24 september van start gegaan 
met het seizoen 2016/2017. De eer-
ste speelronde van de 41e jaargang 
vond plaats in de Proosdijsporthal 
en de uitslagen in Kudelstaart wa-
ren als volgt. De kampioen van vo-
rig seizoen, Sportcafé de Midi’s won 
met 5-2 van nieuwkomer Met & Co. 
Het team van Atlas Lions eindigde 
afgelopen seizoen als tweede in de 
eindstand en is de competitie voort-
varend gestart. IBH Aalsmeer werd 
verslagen met 9-2. De ploeg van 
Amsec Piller had LEMO als tegen-
stander en zegevierde met de rui-
me cijfers van 7-1. De aftrap van de 

laatste wedstrijd was om 21.15 uur 
en de partij Polonia Aalsmeer te-
gen Koning Nieuwendijk eindigde 
met 5-2. 

Programma
Zaterdag 1 oktober gaan de ZA-
BO-zaalvoetballers aantreden voor 
hun tweede wedstrijd. De tweede 
speelronde vindt plaats in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. Om 
19.00 uur begint LEMO tegen Met 
& Co. Om 19.45 uur speelt Sportca-
fé de Midi’s tegen Atlas Lions. Om 
20.30 uur neemt Koning Nieuwen-
dijk het op tegen Amsec Piller en om 
21.15 uur IBH Aalsmeer tegen Polo-
nia Aalsmeer.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 1 oktober:
F.C.AALSMEER 
Montfoort 1 - F.C.A. 1 14.30 u
A.J.A.X. 3 - F.C.A. 2 14.30 u
Pancratius 2 - F.C.A. 3 15.15 u
Hillegom 6 - F.C.A. 4 13.00 u
F.C.A. 5 – Vlug en Vaardig3 14.30 u
F.C.A. 6 – B.S.M. 3 14.30 u
Kockengen 3 - F.C.A. 7 10.00 u 
Victoria 3 - F.C.A. 8 13.45 u
FCA 45+1 – Overbos 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – Waterwijk VR1 14.30 u
F.C.A. VR2 – H.E.D.W. VR4 12.00 u

R.K.D.E.S,
Vrouwen
RKDES VR1–Tos Actief VR1 13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – V.E.W 1 14.30 u
S.C.W. 2 - A.F.C. 5 12.00 u
Kon.H.F.C 2 - .S.C.W. 3 14.00 u
U.N.O. 2 - S.C.W. 4 12.00 u
S.C.W. 5 – Hillegom 5 12.00 u
ZCFC 45+1 - S.C.W 45+1 11.00 u
SCW 35 +1 - Arsenal 35+1 14.30 u

Zondag 2 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – M.M.O. 1 14.00 u

F.C.A. 3 – Bloemendaal 3 11.30 u
F.C.A. 4 – Buitenveldert 6 11.30 u
F.C.A. 5 – Buitenveldert 7 14.00 u
F.C.A. 6 – Hoofddorp 14 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S.1 – Roodenburg1 14.00 u
RKDES2 – VVA/Spartaan 2 11.00 u
Hoofddorp 5 – R.K.D.E.S. 3 11.00 u
D.I.O.S. 3 - R.K.D.E.S. 4 14.30 u
R.K.D.E.S. 5 – Nautilus 3 12.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl

Wisselend succes voor 
biljarters BV Aalsmeer
Aalsmeer - Op 20 september speel-
den de drie teams van Biljart Vereni-
ging Aalsmeer hun thuiswedstrijden 
in het clubgebouw aan de Roerdom-
plaan Het C1 team van BV Aalsmeer 
tegen BV De Plas uit Langeraar; Teun 
van Leeuwen(Libre) speelde remi-
se tegen Patrick Leers (kader 38/2) 
van BV De Plas, beide 146 carambo-
les in 16 beurten. Rob ten Brink met 
104 caramboles moest het opnemen 
tegen Arno Hiemstra (Libre Gro-
te hoek) 301 caramboles. Rob won 
de partij in 16 beurten, maar zijn te-
genstander maakte in zijn voorlaat-
ste beurt een serie van 157. Ton Box-
ce won met 99 caramboles de par-
tij tegen Ferry Ruinard met 49 ca-
ramboles. Het Aalsmeer 2B Libre 
team: Arnold Heuzen (79 carambo-
les) had een slechte avond en moest 
het opnemen tegen Remi Boon van 
RBV uit Leimuiden. Wim Berghoef 
won zijn partij tegen Ben Vermeij in 
29 beurten. Joop Houtman speel-
de remise tegen Hennie Groene-
wegen. RBV ging met de winst naar 
huis met een klein verschil in pun-
ten, 28 tegen 31. Aalsmeer 3 kon de 
tweede wedstrijd tegen BV De Sport 
niet in winst omzetten. Theo Volkerts 
moest zijn meerdere erkennen in 
Gerben de Jong. Ton v/d Laarse en 
Henk Floor maakten er beide remi-
se van, dus 11 punten. BV De Sport 
ging met 34 punten tegen 30 met 
de winst naar huis. Het Aalsmeer 

2A Libre team speelde team BV De 
Heul. Jan Ganzevles en Joost Dek-
ker kwamen beide met 12 punten 
en Henk v/d Sluis maakte er remise 
van en kwam op 11 punten. De winst 
35 punten tegen De Heul 27 punten 
bleef in Aalsmeer.

Dagcompetitie
Wil Piet verloor zijn partij van Ad Turk 
in 26 beurten. Piet de Ridder won 
zijn partij in 22 beurten van Wijnand 
Knol. Flip Eskes was ook niet in zijn 
beste doen won wel zijn partij van 
Kitty Nigg in 44 beurten. De punten 
zijn gedeeld met Westerhaven: 37 te-
gen 37. Arnold Heuzen was de enige 
van het B-team die tot winst kon ko-
men met een verschil van 1 caram-
bole. Wim Berghoef, Wim Nederstigt 
en Fred Pol waren totaal uit vorm en 
moesten de winst aan hun tegen-
standers laten. BV Aalsmeer 25 pun-
ten en Harago 45 punten. Aalsmeer 
C had als tegenstander BV De Sport, 
die met 2 spelers kwam die een an-
dere spelsoort speelde (bandstoten). 
Henk Bos was de eerste tegenstan-
der en moest een nederlaag onder-
gaan. Joost Dekker was het twee-
de slachtoffer en verloor met 35 Li-
bre tegen 40. Dorus v/d Voort met 
44 caramboles had geen moeite en 
won in 20 beurten. Henk v/d. Sluis 
speelde remise in 35 beurten. BV De 
Sport won met 40 punten tegen 37 
voor BV Aalsmeer.

Tafeltennis
Bloemenlust 1 start de 
najaarscompetitie goed
Aalsmeer - De tafeltenniscompeti-
tie is voor Bloemenlust weer gestart 
en wel met wisselende resultaten. 
Team 1 met Ed Couwenberg, Johan 
Berk en Bart Spaargaren deed de 
eerste week goede zaken in Zaan-
dam. Johan en Bart waren opper-
machtig in hun enkelspelen en het 
dubbelspel en behaalden de volle 
winst. Ed liet één tegenstander de 
eer redden en zodoende werd een 
mooie 1-9 overwinning behaald. 
Ook in de tweede week werden er 
veel wedstrijdpunten behaald te-
gen Het Nootwheer uit Purmerend 
met een mooie 8-2 overwinning. Ed 
was niet geheel in vorm en moest de 
twee verliespunten incasseren. Wel 
wist hij met Bart het dubbelspel te 
winnen. Johan en Bart bleven weer 
ongeslagen.
Bloemenlust 2 speelde thuis tegen 
het Nootwheer 7. Danny Knol speel-
de goed en won al zijn enkel par-
tijen. Horst Krassen won een en-
kel partij. Peter Velleman verloor al 
zijn enkel partijen. Peter zijn laat-
ste enkel partij werd in vijf games 
verloren. De andere vijf gamer van 
de avond was het dubbel van Pe-
ter en Danny, dat nipt met 11-9 in 
de beslissende spannende game 
werd verloren. Einduitslag 4-6. In 

de tweede week speelde Bloemen-
lust 2 uit tegen Heemskerk 2. Dirk 
Biesheuvel viel in voor Danny Knol 
en deed dit erg goed. Dirk won al 
zijn partijen en ook zijn dubbel met 
Peter Velleman werd gewonnen. Pe-
ter verloor maar één partij en Horst 
Krassen verloor twee partijen. De 
einduitslag werd zo 3-7 voor Bloe-
menlust. Team 3 startte de compe-
titie met een 3-7 verlies tegen Am-
sterdamse Tempo Team 9. Dirk Bies-
heuvel zorgde voor de punten door 
ongeslagen te blijven. Zowel Frans 
Ravesteijn alsook Philippe Monier 
kwamen niet tot scoren. De twee-
de week waren de resultaten in de 
uitwedstrijd in Zaandam al een stuk 
beter tegen ZTTC 10. Dirk was weer 
in goede vorm en schreef weder-
om 3 winstpunten bij. Frans kon ook 
een mooie winstbijdrage leveren 
met twee overwinningen. Irene Ger-
ritsma kwam helaas niet tot scoren. 
Het dubbelspel van Frans met Dirk 
zorgde vooor het winnende punt.
Tot slot ging team 4 in de nieuwe 
Duo Competitie van start. Helaas 
was het een beetje een valse start 
met een 0-5 verlies. Dirk Piet en Ton 
de Hollander kwamen er niet aan te 
pas tegen TSTZ Haarlem 2 en alle 
wedstrijden gingen verloren. 

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
FC Aalsmeer weggevaagd 
in Veenendaal
Aalsmeer - FC Aalsmeer zal weinig 
goede herinneringen bewaren aan 
het bezoek in Veenendaal. Op alle 
mogelijke manieren schoot de ploeg 
van Cor van Garderen tekort tegen 
De Merino’s. In vergelijking met een 
week eerder na een prima overwin-
ning tegen JSV Nieuwegein is de 
nederlaag niet te verklaren. De Me-
rino’s had vanaf de eerste minuut 
de regie in handen en FC Aalsmeer 
hobbelde er achter aan. De passing 
was slecht en de beleving was ver 
te zoeken. De thuisclub rook al van-
af de eerste minuut bloed. Binnen 
een half uur stonden de Aalsmeer-
ders op een onoverbrugbare 3-0 
achterstand. De gehele ploeg rea-
geerde veel te apathisch op de Vee-
nendaalse dadendrang. Na de thee 
bleek de wedstrijd een formaliteit. 
De thuisclub werkte de tweede helft 
op de handrem af en freewheel-
de nog naar 5-0. Alleen Epi Krae-
mer kreeg net na rust nog een goe-
de kans, maar zijn misser paste vol-

ledig bij de wedstrijdinstelling van 
de bezoekers. Zijn inzet was veel te 
slap. Het zat er deze middag niet in 
voor FC Aalsmeer. Extra dreun bo-
venop de schrobbering was het uit-
vallen van Burak Sitil met een hiel-
blessure. De ernst van de blessu-
re is nog niet duidelijk. Lang kan 
FC Aalsmeer niet treuren om deze 
nederlaag. Het zal komende zater-
dag 180 graden anders moeten, wil 
de ploeg recht maken op een posi-
tief resultaat. Dan wacht in Mont-
foort de gelijknamige club. Mont-
foort staat met 7 uit 4 in de top 5. De 
wedstrijd op Sportpark Hofland be-
gint om half 3.
Arno Maarse

Gilbert winnaar dartavond 
in Het Middelpunt

avond had en wist de derde plaats 
te behalen. De vierde plaats was 
voor Victor van Schie, vijfde werd 
Franklin Dolk en zesde Sebastiaan 
Dolk. Er werd ook nog een verlie-
zersronde gespeeld. In deze ron-
de is Kees de Lange eerste gewor-
den, tweede Raymond v/d Wei-
den, derde Peter Bakker en vierde 
Hans Dolk. Er is iedere dinsdag-
avond darten in het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. Ook darts le-
ren spelen? Iedereen vanaf 16 jaar 

is welkom. De inschrijving is vanaf 
kwart voor acht, de competitie be-
gint om kwart over acht. Deelname 
kost 2,50 per avond.



Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
24 september is de nieuwe koelvitri-
ne bij korfbalvereniging VZOD ge-
presenteerd door wethouder Gert-
jan van der Hoeven met behulp van 
de pupillen Noella, Kim, Berber en 
Jurre. Dankzij de koelvitrine kun-
nen er bij VZOD nu alle competi-
tiedagen diverse heerlijke gezonde 
broodjes gegeten worden. Alle in-
gredienten die daarvoor nodig zijn, 
worden de hele dag lekker vers ge-
houden in deze vitrine. De koelvitri-
ne is geschonken door zorgverze-
keraar Zorg en Zekerheid, een van 
de JOGG-partners. Bij VZOD zijn ze 
actief aan de slag in het kader van 
JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht). Een half jaar geleden heb-
ben alle jeugdteams al een krat 
met bidons gekregen, om tijdens de 
wedstrijden en trainingen het wa-
terdrinken te stimuleren. 

Gezond eten en bewegen
JOGG staat voor Jongeren Op Ge-
zond Gewicht en zet zich in om ge-
zond eten en bewegen voor jonge-
ren makkelijk en aantrekkelijk te 
maken. Aalsmeer is een JOGG-ge-

meente en draagt samen met GGD 
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg 
en Zekerheid en lokale partijen bij 
aan de JOGG-aanpak in Aalsmeer. 
Gezamenlijk maken zij de gezonde 
keus normaal in Aalsmeer. Bijna één 
op de acht van de Aalsmeerse kin-
deren in de leeftijdscategorie 5 tot 
11 jaar is te zwaar. Het percentage 
met overgewicht stijgt met de leef-
tijd. De JOGG-aanpak draagt er aan 
bij om de stijgende trend van over-
gewicht bij kinderen in Aalsmeer 
een halt toe te roepen.

RKDES vierde jongens voetbalteam
Tien maal patat na winst 
op koploper Argos
Kudelstaart - Een spannende och-
tend afgelopen zaterdag voor de 
spelers van het 4e team van RK-
DES, jongens onder de 10 jaar. Er 
stond een pittige wedstrijd op het 
programma: Argon kwam op visi-
te bij Kudelstaart. Deze ploeg uit 
Mijdrecht was nog ongeslagen na 
twee eerdere competitieduels. Bo-
vendien loog hun doelsaldo er niet 
om; maar liefst 17 keer was de bal 
in het net van hun twee tegenstan-
ders beland. Vandaar dat de voet-
ballers van RKDES ietwat gespan-
nen het veld op kwamen. Aan de 
voorbereiding had het niet gelegen; 
trainers Bert en Bart hadden de 
boy’s klaargestoomd en de tactiek 
lag vast. Ook waren de Kudelstaart-
se mannetjes tot op het bot gemo-
tiveerd; een enthousiaste papa had 
hen patat beloofd bij een eventue-
le overwinning... Die uitdaging ging 
dit nog vrij nieuwe team maar wat 
graag aan! Het zonnetje zorgde er 
voor dat het zaterdagmorgen geen 
straf was om de mooie kunstgras-
mat te betreden en de supporters 
waren rijkelijk aanwezig. Het start-
signaal van de scheidsrechter klonk 
en de bal rolde gretig de grasmat 
over. Argon begon gelijk sterk, de 
openingsfase was duidelijk voor de 
Mijdrechtse ploeg. Echter keeper 
Hein was goed uitgeslapen en had 
direct een aantal mooie reddingen. 
Daarnaast was de verdediging - Ja-
ri, Cees, Twan en Hugo - ijzersterk 
in hun mandekking. Lang bleef de 
stand 0-0, waren er over en weer 
kansen, maar was Argon de ploeg 
die het meest aan de bal was voor 
het doel van Hein, echter tot sco-
ren kwam het niet. Tegen 10 minu-
ten voor rust was het Thomas die de 
prachtige omhaal van Koen vlekke-
loos in wist te schieten. RKDES was 
door het dolle heen, de jongens ro-
ken al de patat. Maar coach Vincent 
adviseerde de jongens tijdens de li-
monade in de pauze om het hoofd 
cool te houden en plaatste het team 

weer met beide beentjes retour op 
de grond. Er kon immers geduren-
de de 25 minuten tijdens de tweede 
helft nog heel veel gebeuren.
Ondanks dat Argon zich maar wat 
graag terug wilde knokken, en bei-
de teams duidelijk aan elkaar ge-
waagd waren, was het Koen die 
via een counterbal via Cas en Jes-
se alleen op de doelman afging en 
de bal prachtig boven in het net 
schoot. Hoera, 2-0 voor RKDES. 
Even was er de angst dat Argon te-
rug in de wedstrijd zou komen, aan-
gezien er een ongelukkige overtre-
ding werd gemaakt waar een vrije 
schop op volgde, maar deze werd 
niet voldoende benut. Kort daarna 
kwam RKDES weer tot scoren; Thijs 
maakte een heel mooi doelpunt na-
dat ook hij de verdediging ver ach-
ter zich wist te laten en oog in oog 
stond met de doelman, die na zijn 
harde schot geen schijn van kans 
meer had. Nadat de scheids affloot, 
spatte de trots van die kindersnoet-
jes af; zij hadden de koploper ver-
slagen met 3-0. Daardoor staan zij 
nu bijna bovenaan, maar wat waar-
schijnlijk op dat moment even het 
allerbelangrijkste was: als één team, 
met stuk voor stuk goede inzet en 
heel veel plezier, waren er tien heer-
lijke bakjes patat verdiend!

Sensatie bij jeugdschakers
Aalsmeer - De tweede ronde van 
de schaakcompetitie voor de jeugd 
bij AAS bracht de wraak der Hag-
genbergs. Een geconcentreerd spe-
lende Willem weerlegde het Ko-
ningsgambiet van Luuk en nam 
hardhandig revanche voor broer 
Simon. Simon zelf was helaas ver-
hinderd door een hockeywedstrijd. 
Stijn was nu wel afwezig, maar ver-
loor van Tim. Daar de leerlingen nu 

hun zetten noteren kon na afloop 
de partij tussen Luuk en Willem be-
sproken worden door de leraren 
met de leerlingen.
Flora kon de goede lijn niet vast-
houden en verloor van Merlijn, die 
met Willem nu koploper is met 2 uit 
2. Christiaan en Rune wonnen van 
Sam en Kevin. Jasper was oneven 
ofwel uitgeloot. 
Door Ben de Leur

Basketbalcompetitie jeugd
Verlies voor BVA U14 na 
sportieve wedstrijd
Aalsmeer - De tweede basketbal-
wedstrijd voor de U14 van BVA thuis 
tegen Flashing Heiloo ging flitsend 
van start. Beide partijen hadden er 
zin. Het tempo lag in de eerste tien 
minuten zo hoog dat het bijna niet 
anders kon dat dit later zijn tol zou 
gaan eisen. De mannen waren aan 
elkaar gewaagd met dien verstan-
de dat de tegenstander uit Heiloo 
over meer kilo’s beschikte en hier 
met name in de verdediging handig 
gebruik van maakte. De eerste pe-
riode eindigde nipt in het voordeel 
van Heiloo: 9-12. De mannen van 
beide teams waren kennelijk topfit, 
want ook in de tweede helft lag het 
tempo ongekend hoog. Qua scoren 
bleef het stuivertje wisselen. Geen 
van de partijen kon z’n stempel op 
de wedstrijd drukken. Het ging vol-
komen gelijk op. Na twee perio-
des van 10 minuten was de stand: 
25–26. Waar het in de derde perio-
de nou precies misging, viel moeilijk 
te zeggen. Er was focus, er was in-
zet, er werd ook wel gescoord, maar 
de tegenstander was net wat beter 

in staat om de wedstrijd naar haar 
hand te zetten. Heiloo kon daar-
door uitlopen tot 32–46. Bij time-
out tussen de derde en laatste pe-
riode ontbrak het de mannen van 
Aalsmeer geenszins aan vechtlust. 
Er was nog steeds het gevoel dat de 
wedstrijd gewonnen kon worden. In 
een moeizame strijd veroverden dat 
mannen van U14 langzaam maar 
zeker terrein. In aanvallend als in 
verdedigend opzicht ging het steeds 
beter lopen. Het team functioneerde 
menigmaal uitstekend en er werd 
goed gewisseld door de coach. De 
laatste tien minuten bleken echter 
te kort om het verschil goed te ma-
ken en de wedstrijd om te buigen in 
een overwinning. Eindstand: 46–53.
Op papier was de wedstrijd verloren, 
maar tot het einde bleven de man-
nen van U14 als een team knokken 
voor de overwinning. Niemand ver-
zaakte en misschien nog belangrij-
ker; het bleef een uitermate spor-
tieve en voor de toeschouwers aan-
trekkelijke wedstrijd.
Eric-Jan Kemp

VZOD nog meer JOGG 
dankzij koelvitrine

floretschermer Daniël Giacon met foto van Dóra Barens

Internationaal schermtoernooi
Daniël Giacon pakt twee 
punten op wereldranglijst
Aalsmeer - Op 24 september vond 
in het USC Universum in Amster-
dam het 25e internationale Sista 
MMIT schermtoernooi plaats. Dit is 
een Satelliet A toernooi voor senio-
ren, waar de beste acht schermers 
punten op de wereldranglijst krij-
gen. Daniël Giacon (15) van Scherm 
Centrum Amsterdam (SCA) deed 
mee op het wapen floret als één 
van de 107 internationale deelne-
mers. In de poule wist de Aalsmeer-
der vijf van de zes partijen te win-
nen. Na een vrijstelling op tableau 
128 won hij zonder problemen vier 

eliminatiepartijen tegen een Ier 
een Brit, een Let en een Duitser. 
Pas in de halve finale werd hij door 
de 21-jarige Italiaan Bertolazzi ge-
stopt (13-15). Met de bronzen me-
daille heeft Daniël twee punten op 
de wereldranglijst behaald, een bij-
zondere prestatie voor een 15-jari-
ge. De Aalsmeerder werd eerder dit 
jaar Nederlands kampioen individu-
eel bij zowel de leeftijdsklasse tot 17 
jaar en tot 20 jaar als bij de senioren 
en met het equipe van SCA. Meer 
informatie over Daniël is te vinden 
op www.danielgiacon.nl

Jordy Buskermolen (geel shirt) op het podium na dernykoers in Hillegom.

Vijfde seizoenzege in Wetteren
Nils Eekhoff dubbelt op 
WK wielrennen in Qatar
Rijsenhout - Zijn fraaie vierde 
plaats, enkele weken geleden op het 
Europees Kampioenschap, leverde 
wielrenner Nils Eekhoff geen me-
daille op, maar wel een mooie bo-
nus: hij kan over twee weken in de 
Qatarse hoofdstad Doha óók star-
ten op de Wereldkampioenschap-
pen. De Rijsenhoutse junior rijdt zo-
wel de tijdrit als de wegwedstrijd. 
Het wordt de tweede deelname van 
Eekhoff aan een WK. Vorig jaar reed 
hij in het Amerikaanse Richmond 
alleen de wegwedstrijd en klasseer-
de zich toen als 24ste. De tijdrit in 
Qatar staat voor dinsdag 11 okto-
ber op het programma, de wegwed-
strijd op vrijdag 14 oktober. Jarno 
Mobach is met Eekhoff de Oranje-
vertegenwoordiger in de tijdrit. In 
de wegwedstrijd rijden Ide Schel-
ling, Jarno Mobach, Eekhoff, Dennis 
van der Horst, Lars van den Berg en 
Daan Hoole. De geselecteerden zijn 
afgelopen maandag op Papendal bij 
Arnhem al begonnen met de voor-
bereidingen op de titelstrijd. Onder 
meer wordt getraind in een klimaat-
kamer om te kunnen wennen aan de 
te verwachte extreme warmte en de 
mogelijk sterke woestijnwind in Qa-
tar. Om zijn vorm met het oog op de 
WK nog iets aan te scherpen reed 

Nils Eekhoff afgelopen zaterdag een 
wedstrijd in het Belgische Wette-
ren ten Ede. Hij maakte er een test-
rit van en liet het peloton meteen na 
de start zijn hielen zien. Pas na een 
uur solorijden kreeg hij gezelschap 
van zes anderen. In de laatste hec-
tometers van de race werd de kop-
groep door Eekhoff uit elkaar gere-
den. Hij behaalde zo zijn vijfde sei-
zoenzege.

NK clubteams
Komende zaterdag komt Nils Eek-
hoff met zijn vereniging De Volhar-
ding aan de start van het NK tijd-
rijden voor clubteams in Dronten, 
zijn laatste wedstrijd in Nederland 
bij de junioren. Jordy Buskermo-
len vertegenwoordigt het team van 
Swabo in de categorie eliterenners 
en profs. Vorige week zondag ein-
digde de renner uit Kudelstaart als 
derde in een wedstrijd achter der-
ny’s in Hillegom. Zijn dorpsgenoot 
John Tromp sloot het seizoen af met 
een achtste plek in een wedstrijd 
voor zestigplussers in Rotterdam en 
Owen Geleijn (Rijsenhout) klasseer-
de zich in de eerste veldrit van het 
seizoen in Dordrecht als zevende 
bij de nieuwelingen. Er waren vijftig 
deelnemers.

Debuut van Frank te Riele (rechts) in VZOD/FIQAS 1.

Korfbalcompetitie
Vlaggenschip van VZOD 
houdt wind in de zeilen
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
mocht VZOD/FIQAS eindelijk weer 
een thuiswedstrijd spelen. De gro-
te vraag was of VZOD de zegereeks 
zou kunnen voortzetten. Na 3 ge-
wonnen wedstrijden tegen onbe-
kende ploegen was nu Madjoe uit 
Rijnsburg de tegenstander. Dit keer 
geen onbekende rivaal, maar één 
die men bijna jaarlijks wel tegen-
komt en altijd als zeer lastig wordt 
ervaren. Fysiek sterk, vaak provo-
cerend en tot het eind strijdlustig. 
VZOD was dus gewaarschuwd en 
trainer/coach Cor Loef deed er dan 
ook alles aan om zijn team van meet 
af aan op scherp te zetten. En toch 
was het Madjoe dat direct klappen 
uitdeelde. Binnen 10 minuten keek 
VZOD al tegen een 1-5 achterstand 
aan, waarbij het Kudelstaartse spel-
denprikje door Hein van Leeuwen 
werd uitgedeeld. Het gevaar kwam 
bij Madjoe voornamelijk van de he-
ren. Zij waren aanvallend erg sterk 
en scoorden zeer gemakkelijk van 
afstand. Daarentegen bleven diver-
se kansen uit doorloopballen aan 
de kant van de thuisploeg onbenut. 
Vlaggenschip VZOD leek hard op 
weg om voor het eerst in deze com-
petitie averij op te lopen. Cor Loef 
sprak de heren van VZOD er per-
soonlijk op aan dat het nu maar eens 
afgelopen moest zijn met het slap-
pe verdedigen. De boodschap was 
duidelijk en bleek niet tegen dove-
mans oren gericht. VZOD herpakte 
zich en het betaalde zich gelijk uit in 
2 doelpunten van de sterk spelen-
de Jessica Zijerveld. Madjoe zorgde 
met een tegentreffer weliswaar nog 
even voor een onderbreking, maar 
dat bleek als olie op het opgelaai-
de Kudelstaartse vuur te werken. De 
aanvallen van VZOD werden steeds 
langer door veelvuldige rebounds 
en dito kansen. De blauw-zwarten 
waren eindelijk op stoom en dat be-
taalde zich uit in een aaneengeslo-
ten reeks van 5 doelpunten voor de 
thuisploeg. Deze kwamen op naam 
van Eric Spaargaren (2x), Alyssa te 
Riele, Dineke Westerhof en Jessi-
ca Zijerveld. Er zaten een paar ju-
weeltjes van doelpunten bij die tot 
stand kwamen na mooie combina-
ties en goed samenspel. Zo stond 
het met nog 10 minuten te spelen 
in de eerste helft opeens 8-6 in het 
voordeel van de thuisploeg. Na de-
ze totale ommekeer was opeens 

VZOD/FIQAS de bovenliggende 
partij. Cor Loef had zijn spelers daar 
waar hij ze wilde hebben en hield ze 
scherp met zijn aanwijzingen. Mad-
joe wist weliswaar weer te scoren 
maar VZOD wist bij elk tegendoel-
punt er minstens een treffer tegen 
over te zetten. De voorsprong van 
2 doelpunten werd op deze manier 
tot aan de rust gehandhaafd. Voor 
VZOD werd daarbij gescoord door 
Chiel van Leeuwen en Eric Spaar-
garen, beiden van afstand. Rust-
stand 10-8. Na de thee kwam Mad-
joe weer sterk uit de startblokken. 
In tegenstelling tot het begin van de 
wedstrijd verzuimden ze nu echter 
de kansen af te maken. Gevolg hier-
van was dat VZOD/FIQAS de voor-
sprong verder kon uitbouwen met 
doelpunten van Chiel van Leeuwen 
(strafworp) en wederom van Jessica 
Zijerveld. VZOD bleef vanaf dat mo-
ment controle houden en de voor-
sprong werd niet meer uit handen 
gegeven. Ondanks de voortdurende 
strijdlust van de Rijnsburgers ver-
slapten de Kudelstaarters niet nog 
een keer. VZOD verzuimde wel de 
voorsprong verder uit te bouwen 
door enkele slordige plaatsfouten, 
die door Madjoe genadeloos wer-
den afgestraft. Zo werd er beurte-
lings gescoord en bleef de marge 
van 4 doelpunten gehandhaafd. Met 
nog 12 minuten op de klok werd bij 
een stand van 15-11 Anika van Os 
het veld in gebracht voor Dineke 
Westerhof. VZOD-doelpunten wer-
den tot dan toe gescoord door Jes-
sica (2x), Alyssa, Chiel en last but 
not least door Hanna Viet. Wederom 
hielp VZOD middels een plaatsfout 
Madjoe aan een tegentreffer, maar 
ook nu werd die door Jessica gepa-
reerd, zodat er met nog 5 minuten te 
spelen een stand van 16-12 op het 
scorebord kwam te staan. Frank te 
Riele werd voor de resterende tijd 
ingebracht voor Wouter Vermeu-
len. Alyssa te Riele was daarna met 
haar doelpunt de volgende die een 
tegentreffer van Madjoe wist te pa-
reren. In de laatste 2 minuten wist 
Madjoe de marge nog met 2 doel-
punten te verkleinen waardoor er 
een eindstand werd bereikt van 17-
15. Na een zeer slechte start werd 
er dus toch weer gewonnen en 
staat VZOD met het maximale aan-
tal punten verrassend aan de leiding 
in de 2e klasse. 

Laatste fietstocht PCOB
Aalsmeer - Op dinsdag 4 oktober 
(dierendag) gaat de PCOB de laat-
ste fietstocht maken van het jaar. 
Zoals gebruikelijk start de tocht om 
13.30 uur bij het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. De fietsers blijven 
dit keer binnen de grenzen van de 
gemeente Aalsmeer. De tocht gaat 
langs plekjes waar je niet zo snel 
komt en ook plekken waar de groep 
eerder geweest is, maar die al weer 
heel erg veranderd zijn. Al is het die-
rendag: huisdieren mogen niet mee.
Het wordt een korte tocht die ein-
digt bij Het Tuinhuis op de Histori-
sche Tuin. Daar wordt het fietssei-
zoen, dat door het goede fietsweer 
prima is verlopen, afgesloten.

In voorgaande jaren sloten we het 
seizoen af in het Parochiehuis. De 
kosten daarvan werden voor een 
groot deel gedragen door ANBO 
Aalsmeer. Daar ANBO Aalsmeer 
niet meer bestaat is gekozen voor 
Het Tuinhuis. De consumptie die ge-
bruikt worden, zijn voor eigen re-
kening. Wie zijn of haar museum-
kaart meeneemt, kan na afloop nog 
even de tuin op en genieten van de 
herfstsfeer. Zonder museumkaart 
kan dat natuurlijk ook, maar dan 
wordt entree gevraagd. Voor info: 
Jan Westerhof, tel. 06 22350307 of 
e-mail: Jan@westerhof50.nl en Jaap 
van Tol, tel. 06 51073648 of e-mail: 
jaap.liekevtol@caiway.nl

Bingo-avond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zater-
dag 1 oktober weer een gezelli-
ge bingoavond. Deze vindt plaats 

in het gebouw van voetbalvereni-
ging SCW aan het Konnetlaantje. 
Op deze avond zullen er drie ron-
des bingo worden gespeeld en tus-
sendoor nog een grote loterij. De 
avond begint om 20.30 uur, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Iedereen is 
van harte welkom en de toegang is 
gratis.
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