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Pijnaker Aalsmeer

Grote opkomst tijdens tweede themabijeenkomst

Duurzaamheid gaat over
wonen, werken en leven
Aalsmeer - ‘Hoe kan Aalsmeer verduurzamen?’ was het thema van de
tweede bijeenkomst van Aalsmeer
inzicht. De opkomst en het enthousiasme waren groot. Na een inspirerende inleiding van duurzaamheidsgoeroe Maurits Groen lieten Piet Briët van Royal Flora Holland, Harry Stokman van Direct Current en Sjaak van der Linde van Vita Amstelland zien hoe hun organisaties met duurzaamheid bezig zijn.
Daarna gingen deelnemers met elkaar in gesprek. Dat leverde interessante discussies en verrassende
ideeën op.

Elkaar inspireren
Burgemeester Jeroen Nobel: “Duurzaamheid gaat voor een groot deel
over bewustwording, van elkaar leren en elkaar inspireren. Mensen
willen wel, hebben ideeën, maar
weten niet altijd hoe ze die moeten uitvoeren. Als gemeente kunnen wij hier een rol in spelen. Stimuleren, aanjagen, partijen met elkaar verbinden, het samen doen. Ik
hoop dat deze bijeenkomst tot nieu-

we inzichten en ontmoetingen heeft
geleid.”
Opwarming aarde
Maurits Groen overtuigde de aanwezigen van de urgentie van het
onderwerp en ging in op de gevolgen van de opwarming van de aarde. “Als we zo doorgaan als nu, zijn
over 15 jaar al onze fossiele energiebronnen op.” Daar was de zaal wel
even stil van. Maar zijn boodschap
was ook: begin bij jezelf. Duurzaamheid is doen en niet denken dat een
ander het al doet. Fair trade chocolademerk Tony Chocolonely is ontstaan als idee van één persoon en
inmiddels uitgegroeid tot het tweede chocolademerk in Nederland.

nen veel van elkaar leren op dit gebied en hebben behoefte aan een
platform, kwam uit de gesprekken
naar voren. Harry Stokman legde
uit hoe er door over te stappen op
gelijkstroom heel veel energie bespaard kan worden. Dat was nieuw
voor veel deelnemers. Daarna ging
de discussie in bredere zin over hoe
men zelf duurzamer met energie
kan omgaan. Er was ook aandacht
voor de sociale kant van duurzaamheid. “Dat zit wel goed in Aalsmeer”,
vonden aanwezigen.
“Aalsmeer is een betrokken gemeenschap met oog voor elkaar,
maar we zouden opener mogen zijn
naar andere groepen in onze samenleving.”

Afvalstromen en energie
In het tweede deel van de bijeenkomst gingen deelnemers dieper in
op verschillende aspecten van duurzaamheid. Royal Flora Holland is bezig met het verduurzamen van de
keten, maar ook met het verduurzamen van de afvalstromen en hun
energievoorziening. Bedrijven kun-

Dorp en Metropool
De volgende bijeenkomst is op
maandag 30 oktober en heeft als
thema ‘het Dorp en de Metropool’,
Aalsmeer in een veranderende wereld. Locatie: het Dorpshuis in Kudelstaart. Doe (ook) mee. Aanmelden is al mogelijk via: www.
aalsmeerinzicht.nl

LANCERING VAN DE WEBSITE ‘ONGEHINDERD’ OP
5 OKTOBER OM 15.30 UUR IN DE OUDE VEILING
Op 5 oktober 2017 zal Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg de website
van Ongehinderd in gebruik nemen. Inwoners met een beperking kunnen
met deze website en de app precies zien welke locaties toegankelijk
zijn. Ongehinderd zal ook uitleg geven
over de site en de app en vragen
beantwoorden. Dit zal plaatsvinden
om 15.30 uur in de Oude Veiling.
Geïnteresseerden en inwoners met een
beperking zijn van harte uitgenodigd om
bij deze lancering aanwezig te zijn.
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meente voornemens hier woningen
te bouwen op het gedeelte aan de
kant van de Zwarteweg. Het voorstel van het college is om hier circa
56 sociale huurwoningen voor eenpersoonshuishoudens en 24 starterswoningen (koop) te realiseren.

ADVERTEREN?
IN DE

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

Huur- en koophuizen voor starters
Kom je
ook buiten
spelen?

GEVRAAGD

Lees verderop in deze krant

Woningbouw VVA-terrein
in Raadsvergadering
Aalsmeer - Volgende week donderdag 28 september komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de maandelijkse raadsvergadering. Op de agenda staat on-
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Twijnderlaan (200 kranten)
Aalsmeer: Omg. Clusiusstraat, F.A. Wentstraat (180 kranten)
IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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der andere de startnotitie voor woningbouw op het voormalige VVAterrein aan de Dreef. De oude voetbalvelden worden deels betrokken bij het Hornmeerpark, krijgen
voornamelijk een groene inrichting,
maar ook de brede school De Triade
gaat hier verrijzen. Verder is de ge-

Procedure
Na vaststelling van de startnotitie zal
het bestemmingsplan gewijzigd worden om deze woningbouw planologisch mogelijk te maken. Nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is,
wordt de grond bouwrijp gemaakt en
krijgt woningbouwvereniging Eigen
Haard de opdracht om de huurwoningen te ontwikkelen. De verwachting is dat de bouw eind 2018, begin
2019, kan starten. Voor het bouwen
van de koopwoningen wordt één
ontwikkelaar gezocht. De bouw van
deze huizen zal iets later aanvangen,
midden 2019 is de planning.
Openbaar
De raadsvergadering is te volgen
via livestream op de site van de gemeente (www.aalsmeer.nl), maar
uiteraard zijn belangstellenden welkom om op de publieke tribune
plaats te nemen. De vergadering in
het gemeentehuis is openbaar en
begint om 20.00 uur.

TE HUUR

per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
100 m2 of 180 m2 (turn-key, eigen entree,
alle voorzieningen en parkeerplaatsen)
Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

op geselecteerde
(goedkoopste broe

items

k voor de halve prijs

)

vanuffelenmode.nl
Van Cleeffkade 1, Aalsmeer
Tel. 0297-360950

DOE MEE MET DE GRATIS CURSUS

POLITIEK ACTIEF!
Vindt u politiek interessant? Vraagt u zich wel eens af hoe de
gemeenteraad beslissingen neemt? Wilt u iets voor elkaar krijgen
bij de gemeente maar weet u niet hoe? Wilt u raadslid worden?
Volg dan de gratis cursus Politiek Actief.
Met de cursus Politiek Actief vergroot u uw kennis van de lokale politiek.
We hebben een aantal interessante gastdocenten uitgenodigd en
wisselen theorie af met praktische opdrachten. Uiteraard krijgt u ook de
gelegenheid lokale politici te ontmoeten en over hun ervaringen uit de
praktijk te horen.
Programma
De cursus bestaat uit drie delen. De eerste bijeenkomst is maandag
9 oktober (aanvang 20.00 uur), de tweede maandag 16 oktober. Ter
afsluiting van de cursus woont u (een deel van) de raadsvergadering van
2 november bij en krijgt u een certificaat uitgereikt.
Meer informatie en aanmelden
De cursus wordt verzorgd door de raadsgriffie van Aalsmeer. Aanmelden
kan via griffie@aalsmeer.nl of via 0297 387584. Ook kunt u langs
deze weg contact opnemen voor meer informatie. Het maximumaantal
deelnemers is 30, dus vol is vol.
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Elke dinsdag, voor iedereen

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het
antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische,
juridische en emotionele ondersteuning
aan slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen. U kunt
bij ons terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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Zondag 10u. Dient
met dhr. R. - Bijbelstudie-avonden elke maanWWW.MEERBODE.NL
Prent, Amstelveen. Kinderdienst.
dag in gebouw Mendel, ZwarteHervormde Gemeente Aalsmeer
weg 98 vanaf 20u. Op 2 oktober
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
o.l.v. Evang. Anthon v/d Laak.
Zondag 10u. Dienst met ds. G.H. Evangelisatiekring
Fredrikze, Harderwijk. Organist: - Bijbelstudieavond op dinsdag in
M. Noordam en 18.30u. Zangwijksteunpunt
Seringenhorst,
dienst. Om 10u. dienst in ZorgParklaan vanaf 20u. Op 10 okcentrum Aelsmeer met dhr. D.W.
tober met Peter Slagter over ‘De
Vollmuller, Aalsmeer.
wijsheid van Prediker’.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. Dienst
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist:
Johan v/d Zwaard.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst, spreAalsmeer - Aanstaande zondag
ker Martijn Piet. Babyoppas en
1 oktober staat er weer een zangaparte bijeenkomsten voor kindienst op het programma in het kaderen. Dovenvertolking en verder van ‘Zingen in de Dorpskerk’. Er
wordt deze avond, die aanvangt om
18.30 uur, medewerking worden verleend door het plaatselijk Interkerkelijk Koor Aalsmeer onder leiding
van André Keessen. Het koor zal deze avond een aantal nummers ten
Rijsenhout - Zaterdag 30 septem- gehore brengen en ook de samenber gaan de leden van Drumfanfare zang zal uiteraard niet ontbreken,
Melomanie en handboogvereniging begeleid door de heer Keessen op
Target weer huis aan huis oud pa- het schitterende Knipscheer orgel
pier ophalen. De lopers hopen dat van de Dorpskerk. Er staan weer dihet papier in tilbare dozen aan de verse bekende nummers op het prorand van de weg geplaatst worden. gramma. De dienst staat verder onDe opbrengst van het oud papier der leiding van dominee E.J. Westerkomt ten goede aan beide vereni- man. Het belooft het weer een mooie
gingen. Daarna is de eerstvolgende en muzikale dienst te worden in de
Dorpskerk aan de Kanaalstraat.
ophaalronde zaterdag 28 oktober.

1 oktober

Zangdienst in
de Dorpskerk

Oud papier in
Rijsenhout

Open huis in Het Baken

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Nazomer-orgelconcert in
de Dorpskerk zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 30 september wordt er vanaf 20.00 uur in
de Dorpskerk aan de Kanaalweg 12
een orgelconcert gegeven door organist Hugo van der Meij. Hij is een
virtuoos op het orgel en wil de concertbezoekers een muzikale verrassing bezorgen!
Hugo van der Meij (1992) zat al op
zeer jonge leeftijd veel achter de piano. Na een jaar algemene muzikale
vorming begon hij als 7-jarige pianolessen te volgen op de plaatselijke muziekschool. Aansluitend volgde hij privéles van Peter Bontje. Inmiddels was hij op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag uitgenodigd om te komen voorspelen, er
werd een absoluut gehoor geconstateerd. Elke dag was hij achter de
piano te vinden. De eerste uitnodigingen voor bruiloften, etc. kwamen
binnen en in die tijd kwam er ook
steeds meer interesse voor het orgel. Hij was zestien toen hij orgelles
ging nemen bij Sjaak van Duijn op
het orgel van de Oude kerk in Katwijk. Vooral improviseren bleek een

sterke kant te zijn. In die tijd ontmoette hij Hendrik van Veen en hun
samenspel bleek een succes! Verschillende keren heeft Hugo meegewerkt aan een concert van de
organist Andre Knevel en Liselotte Rokyta (panfluit). Hugo is organist in kerken te Rijnsburg, Katwijk
en Scheveningen. Ook begeleidt hij
koren, zoals het Katwijks familiekoor
Ichtus, Soli Deo Gloria te Alphen en
Urker mannenkoor Eneas.Hugo is
dirigent van het Christelijke Katwijks
jongerenkoor Dei Gratia, gemengd
koor Laudate Deo te Scheveningen,
kinderkoor Jedid-Jah te Scheveningen en Christelijk kannenkoor David
te Lisse. Daarnaast geeft hij orgelconcerten, zowel samen met andere organisten als solo. Hij heeft diverse cd’s opgenomen in verschillende kerken.
Het nazomerconcert begint zaterdag om 20.00 uur. De toegang bedraagt voor volwassenen 10 euro en
kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro entree. Voor verdere informatie:
www.zingenenzo.com.

Begra hervat bijbelstudies
Aalsmeer - Begra start aanstaande maandagavond 2 oktober weer
met haar Bijbelstudies in De Mendel
(voorheen Heliomare) aan de Zwarteweg 98. Aanvang 20.00 uur. Zaal
open vanaf 19.30 uur.
Het nieuwe rooster laat weer een
keur van inspirerende bijbelvaste
leraren zien. In deze tijd, waar het
wereldgebeuren zich dagelijks in
al haar facetten manifesteert is het
goed een avond te hebben, waar
je kunt horen over de God van Johannes 3:16! Dat geeft zekerheid,
rust en houvast voor heden en toekomst. Wil je je niet laten overweldigen door het wereldnieuws, weet
je dan welkom. Worstel je met vroegere zekerheden over een drieenig God en tegenstander Satan,
kom dan naar deze leerzame avonden. Neem je studieboek, de Bijbel
(het meest verkochte boek ter wereld) wel mee. In de huidige maatschappij moet je steeds bijscholen
om bij te blijven. In het geestelijke
is het niet anders. Jong en oud kom,
leer bij. Begra is laagdrempelig en

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 oktober houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.

Informatie over
rondreis Israël
Leimuiden- Op zondag 1 oktober is
er in kerkelijk centrum De Ontmoeting in Leimuiden een informatiebijeenkomst over een negendaagse rondreis naar Israël van 8 tot en
met 16 mei 2018. De directe aanleiding voor de reis is dat Israël volgend jaar in mei zeventig jaar hoopt
te bestaan. Vanuit de Protestantse
gemeente Leimuiden wordt er jaarlijks een reis georganiseerd met een
bestemming die een Bijbelse link
heeft. Israël is één van de favoriete
bestemmingen. Veel van wat in de
Bijbel geschreven staat heeft zich
in Israël afgespeeld. Een reis door
het land geeft de verhalen extra dimensie en verdieping. De reis gaat
in de voetsporen van Jezus en begint in Nazareth, de plaats waar Hij
opgroeide. Van noord naar zuid en
van oost naar west worden plaatsen
bezocht waar Jezus kwam. De stad
Jeruzalem is het religieuze middelpunt en wordt als laatste uitvoerig
bezocht. De informatiebijeenkomst
is vrij te bezoeken en wordt gehouden van 13.30 tot 15.00 uur aan de
Dorpsstraat 51 in Leimuiden.

heeft als doel: groeien in geloof, liefde en geborgenheid. Op deze eerste
avond zal Anton van de Laak er zijn.
Anton leidt al jaren voorgangers op
in China, waar de kerken snel groeien. Hij is heel vaardig met piano en
ondersteunt zijn prediking daar ook
mee. Kortom een geweldig dienaar
van Jezus. De toegang is gratis. Wel
wordt er een bijdrage gevraagd om
de kosten van de avond te dekken.
Ook is er een boekbespreking door
Marry Ravesloot en kan een CD van
de studieavond worden besteld à 2
euro. Zie ook: www.begraaalsmeer.
nl Het bestuur heet iedereen graag
welkom.

Je ziet het pas, als
je het gelooft
Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
biedt dit najaar zorgprofessionals
uit Amstelveen en Aalsmeer geaccrediteerde trainingen aan over ontspoorde mantelzorg: ‘Je ziet het pas,
als je het gelooft’. Professionals worden getraind in het herkennen van
en handelen bij ontspoorde mantelzorg. De training gaat dieper in op
het onderwerp ontspoorde mantelzorg. Ook de invloed van de eigen waarnemingsfilters, gespreksvoering en de stappen van de wet
‘Meldcode Huiselijk Geweld’ komen aan bod. De training is alleen
beschikbaar voor zorgprofessionals
werkzaam in Aalsmeer en Amstelveen en is kosteloos. Inschrijven kan
door een mail te sturen naar mvandepol@mantelzorgenmeer.nl
Of ga naar www.mantelzorgenmeer.
nl/expertise en meld aan via de link.
Voor vragen en meer informatie kan
ook telefonisch contact opgenomen
worden met Margot van de Pol via
06-36430410.

Handwerken in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Op woensdag 4 oktober kan ieder die van handwerken houdt of een andere hobby
heeft weer terecht in het Lichtbaken aan de Aalsmeerderweg, Rijsenhout. Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar. Ook als je zo eens
even wil binnenlopen, hartelijk welkom. Verdere inlichtingen bij: Gre
Tuinstra via 0297-331545 en bij Adri
van Limpt via 0297-320799.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen
wordt van 9.45 uur tot circa 11.30
uur open huis gehouden voor ontmoeting tussen de wijk en de Open
Hofkerk. Belangstellenden zijn welkom in Het Baken aan de Sportlaan 86. Het ‘Open Huis’ is een inloophuis van de kerk voor iedereen.
Een plek waar men het gevoel heeft
welkom te zijn. Elke dinsdagmorgen kunt u hier terecht om een kopje koffie of thee met elkaar te drinken. Dit Open Huis voorziet in een

belangrijke behoefte aan contact en
een gesprek over alledaagse dingen. De koffie en thee worden gratis
verstrekt. De opening van het winterwerk 2017/2018 zal op dinsdag 3
oktober worden gehouden door dominee Teus Prins.
Geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid te komen? Neem dan
contact op Panc Eikelenboom via
eikel026@tele2.nl of 327915, Annie
Stoof via 328326 of Annie Vijfhuizen
via 322131.

Info ‘Senioren
en veiligheid’

Bloementour
op 7 oktober

Aalsmeer - Voor ouderen worden
op 4, 6 en 11 oktober voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid georganiseerd. Op woensdag 4 oktober
zijn ouderen welkom in Zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat 16. De aanvang is 15.00 uur.
Op vrijdag 6 oktober is de bijeenkomst vanaf 14.30 uur in Wijkpunt
Voor Elkaer aan Nobelhof 1 te Kudelstaart en woensdag 11 oktober
wordt vanaf 14.30 uur informatie gegeven over senioren en veiligheid in
het Wijksteunpunt aan de Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. Ouderen zijn van
harte welkom. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Zaterdag 7 oktober
gaat de Bloementour om 12.30 uur
vanaf de Poelweg (bij Van Zaal) van
start. De stoet van zestig vrachtwagens en bijzondere voertuigen gaat
via de Burgemeester Kasteleinweg
richting het Centrum. De Bloementour wordt al een groot aantal jaren georganiseerd om kinderen en
jongeren met een beperking de dag
van hun leven te geven. Er zal regelmatig op de claxons gedrukt worden, schrik niet! De begeleiding
vindt plaats met motoren van motorbegeleiding Nederland. De organisatie is in handen van Henk Appelboom.

Oud papier voor
Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor
Con Amore heeft op de eerste maandag van de maand een container
staan op de parkeerplaats van The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Deze container kan gevuld worden
met oud papier, karton en verpakkingsmateriaal door zowel particulieren als bedrijven. De opbrengst
komt ten goede aan de koorkas van
het mannenkoor. Op maandag 2 oktober staat de container klaar van
10.00 tot 19.00 uur. Voor inlichtingen:
Arie Koningen, tel. 0297 323847.

Verhaaldienst in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Zondag 1 oktober
wordt vanaf 16.30 uur een verhaaldienst gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Het verhaal
wordt verteld door Hans Bouma en
voor muzikale begeleiding draagt
André Keessen op orgel zorg. De
dienst heeft als thema ‘Vrouw in de
tuin’. Het is een vrouw die wel zeer
tot de verbeelding spreekt. Er werden romans aan haar gewijd. Ze is
te zien in cantates en opera’s, musicals en films en vormde de inspiratiebron voor vele gedichten: Maria
Magdalena. Wie is ze, deze vrouw?
En wat heeft ze te zeggen? Zich inlevend, zo empathisch mogelijk, laat
Hans Bouma Maria Magdalena zelf
aan het woord. Iedere belangstellende is van harte welkom.

Breicafé in het
Parochiehuis
Aalsmeer - Kom gezellig naar het
Rode Kruis Breicafé iedere eerste
donderdag van de maand. Het breicafé is bedoeld voor iedereen die
graag creatief bezig is en dit met
elkaar wil delen. Maar ook wie enkel voor de gezelligheid langs wil
komen is van harte welkom. Voor
mannen en vrouwen! Neem gerust
ook uw eigen werk mee! Het eerstvolgende Breicafé is op donderdag
5 oktober van 9.30 tot 11.30 uur bij
het Rode Kruis in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6. Ingang aan
de achterkant van het gebouw. Kosten: 1.50 euro per persoon. De volgende data zijn: 2 november en 7
december. Bel voor meer informatie
Coby Nagtegaal: 06-24748755.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé
in Frankrijk met hun vieringen zijn
een begrip. Zoals ook gebruikelijk in
de oecumenische broederschap van
Taizé zullen eenvoudige liederen,
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar
afwisselen. 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 vrijdag 29 september om 20.30 uur. Daarna is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee
te vieren. Welkom!

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 4 oktober van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting. Onder het genot van een kopje koffie of thee
even met elkaar voor een praatje en wat gezelligheid. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom in
de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.
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Hilarische opdrachten en vragen

AGENDA

Achtste Step by Step met
liefst 800 deelnemers!
Aalsmeer - Op zaterdag 7 oktober vindt vanaf 13.30 uur de achtste editie van het evenement Step
by Step Aalsmeer plaats. Het sportieve evenement waarbij de deelnemers in teamverband en geheel in
stijl een route van 7 kilometer op de
step door Aalsmeer rijden en onderweg diverse hilarische opdrachten
en vraagopdrachten krijgen.
Dit jaar staan er 800 deelnemers
aan de start en vertrekken de stepteams vanaf 14.30 uur om de twee
minuten vanaf het terrein van voetbalvereniging FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan. De route zal door de
teams tegengesteld gereden gaan
worden om de wachttijden bij de
opdrachten te verkleinen. De ruim
vijftig kanjers aan vrijwilligers zullen
de deelnemers deze dag enthousiast blijven volgen, ontvangen, begeleiden en aanmoedigen. De eerste opdracht bij FC Aalsmeer is een
grootse stormbaan van 22 meter
waar de teams hun borst voor mogen nat maken. Het gaat hier om
het behalen van de snelste tijd. Het
hebben van uithoudingsvermogen
is een pré!
Naar Kudelstaart
De route vervolgt zich naar Fort Kudelstaart waar de organisatie enorm
trots op is. Een prachtige locatie
met veel historie en nieuwe ontwikkelingen. De deelnemers gaan deze locatie verkennen en zullen goed
moeten gaan observeren en luisteren om diverse vragen vanuit het
opdrachtenformulier te kunnen beantwoorden. Vervolgens gaan de
teams door naar Het Dorpshuis in
Kudelstaart. Hier dienen zij ten tonele te verschijnen en zullen zij worden gejureerd door een mysterie
guest. Deze artieste kan de teams
vanwege haar vakgebied met jarenlange ervaring als geen ander professioneel beoordelen. De teams rijden nog een stukje door op de step
en komen dan aan bij Café op de

Hoek, waar zij zich mogen klaar maken voor een team-workout. De organisatie wil hier ook nog niet te
veel over loslaten, maar wil wel
meegeven dat het aan te raden is
om thuis te gaan starten met lenigheidsoefeningen.
De teams keren vanaf dit punt weer
terug richting Aalsmeer en zullen
een tussenstop maken bij het cactusbedrijf Ubink aan de Mijnsherenweg. Hier zal er een opdracht
plaatsvinden waarbij een beroep
wordt gedaan op het concentratievermogen en snelheid van de deelnemers.
Feestelijk sfeertje bij finish
Aangekomen bij FC Aalsmeer kunnen de deelnemers nadat zij hun
opdrachtenformulier hebben ingeleverd hun benen gaan los schudden en wat gaan eten. De DJ’s Kees
Markman en Marcel Wilkes zullen
uiteraard weer hun steentje bijdragen aan het feestelijke sfeertje. Net
voor de prijsuitreiking zal de mysterie guest regelrecht uit Het Dorpshuis vandaan nog enkele bekende nummers ten gehore brengen
waar de deelnemers uit volle borst
mee kunnen zingen. Vorig jaar heeft
het team ‘Stepsisters, onder leiding
van captain Esther Janse, de eerste prijs in de wacht gesleept en is
de originaliteitsprijs gewonnen door
het team ‘Wat gaan we doen?’, onder leiding van captain Jade Berk.
De organisatie is enorm benieuwd
welke teams dit jaar gaan strijden
voor een mooie eerste, tweede of
derde plaats en hoe origineel zij aan
de start verschijnen. Na de prijsuitreiking zal zanger Rob Ronalds en
DJ Michael samen met de deelnemers de feestavond op hoog niveau
voortzetten.
De organisatie raadt zowel de deelnemers als toeschouwers aan om
met de fiets naar FC Aalsmeer of
naar een locatie onderweg te komen.

Op 14 oktober in The Beach

Eerste grote Dance Classics
Show snel uitverkocht!
Aalsmeer - De eerste grote Dance
Classics Show op zaterdag 14 oktober in The Beach was supersnel uitverkocht. Komend weekend gaan
de laatste bestelde kaarten de deur
uit. Het was ook een beetje te verwachten dat het zo zou gaan, terugkijkend op de vorige shows met de
oude dance classics. Alle cafés en
restaurants zaten altijd bomvol als
de plaatjesdraaiers hun kunstje gingen doen.
Echter, op 14 oktober wordt een
compleet nieuwe opzet gepresenteerd. Alles gaat zich afspelen in hal
3 van The Beach, dit is de enige hal
zonder zandbak, de kleinste hal en
ook is alles gelijkvloers.
De hal zal voor het feest een complete metamorfose ondergaan, alles
is gebaseerd op het thema ‘Back to
Basic’. De gasten zullen hier dan
ook van alles tegenkomen, van
wanden met duizenden opgeplakte CD’s, grote panelen met singletjes uit de ‘ouwe’ tijd en natuurlijk
een grote wand met heel veel cassettebandjes. Verder een grote zithoek met de oude bankstellen, salontafels, staande schemerlampen
en nog meer van deze onzin.
De spiegelbollen zullen ook nu niet
ontbreken, de domme lampjes die
de organisatie het afgelopen jaar in
menig restaurant, kroeg en zelfs op
Plaspop heeft gebruikt, zullen ook
allemaal deel uitmaken van de inrichting. Een een groot podium over
een lengte van 26 meter, waar iedereen heerlijk kan snuffelen in de
ontelbare platenbakken, blijft een
terugkomend onderdeel. De aanvraagkaartjes voor een Dance Clas-

sic nummer zullen overal te vinden
zijn en kunnen uiteraard ingeleverd
worden bij de DJ.
De discobar met alle mooie gekleurde blokjes zal zeker niet ontbreken, hij is alleen voorzien van drie
nieuwe draaiende items. Alle muziek, die ten gehore zal worden gebracht, komt uitsluitend vanaf plaat,
de echte 12” disco singles tot misschien nog wel even een nummer
vanaf cassettebandje.
Ook de hoofdsponsor van het afgelopen seizoen zet nu weer zijn beste wieltje voor, deze avond zal er een
echte Dance Classic Bert de Vries
fiets worden verloot op een entreekaart nummer.
Verder laat de organisatie nog niet
erg veel los over deze avond: “We
willen graag iedereen een buurthuis
gevoel gaan geven. Daar gaan we
ons best voor doen.”
Parkeren van auto’s en fietsen gaat
aangegeven worden door de officiele verkeersregelaars, de entree is
via de hoofdingang van The Beach,
garderobe direct om de hoek en de
muntverkoop is in de zaal. Rookruimte is eveneens aanwezig in de
hal achter de Nostalgische hoek met
bankstellen. De organisatie heeft alles aardig in kaart gebracht, ze gaan
er met jullie als gast een mooie nostalgische avond van maken.
Dance Classics After Party
Voor diegene die helaas geen kaarten meer konden krijgen zet dan alvast maar de Dance Classics After
Party in je agenda. Deze is op zondagmiddag 12 november in de Zotte
Wilg aan de Uiterweg.

Twee topshows dit weekend

One-man-band en tribute
to The Police in The Shack
Zaterdag Nachtruis in N201
Aalsmeer - Het festivalseizoen is
weer zo’n beetje achter de rug, dus
iedereen zoekt zijn heil weer op in
de clubs om feestjes te pakken. Ook
N201 heeft dit najaar weer heel wat
in petto op dance-gebied en trapt
af met editie negen van Aalsmeers
eigen techno event Nachtruis! Wederom zal een aantal zeer gerespecteerde artiesten acte de présence geven, te weten J. Deville, Project
Two aka Bom, Pat Baker en Mister Marcel. J. Deville, ‘Jouk’ voor insiders, is onnavolgbaar als dj en
draait met vinyl. Zijn stijl is erg underground en hij heeft een voorliefde voor analoge geluiden. Ook
zijn producties maakt hij op analoge apparatuur, waarmee hij zich onderscheid van de massa. Hij draait
van dub-techno naar breakbeats,
van acid naar zware stampers. Vele kennen hem van de ‘Heroes of
Techno’ feesten in de P60 waar hij
de resident dj was. Tegenwoordig
tref je hem op obscure underground
feesten maar 30 september staat hij
prime-time in Aalsmeers eigen Rave
Cave tijdens Nachtruis! Project Two

aka Bom is samen met zijn dj maatje
Bas Albers vaak te zien als dj-duo
op heel veel techno-events en de
twee hebben al eerder een legendarische set weggegeven tijdens
Nachtruis. Maar Bom staat zelf ook
zeker zijn mannetje. Hij zal deze editie knallend afsluiten! Dj-veteraan
Pat Baker is al sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw actief als dj en
al vroeg geïnspireerd door de eerste housetracks die in deze periode de danceclubs veroverden. Hij is
bekend door zijn enthousiasme en
zijn dj-sets vol power en energie.
Nachtruis resident dj Mister Marcel
kent iedereen intussen wel. Deze dj
blinkt uit in veelzijdigheid: Rustig
opbouwen of hard afknallen, is allebei geen probleem! Online kun je
wel honderd dj mixen van hem luisteren, dus check vooral zijn website.
Nachtruis begint om 22.00 uur en
duurt tot in de kleine uurtjes. De entree is voor twaalf uur gratis, na deze
tijd wordt 5 euro toegang gevraagd.
Nachtruis in N201 aan de Zwarteweg is voor iedereen van 18+. Alle
info op facebookpagina Nachtruis.

Oude Meer - Soms zijn er optredens waar je als liefhebber van livemuziek al heel lang naar uitkijkt, en
wat The Shack betreft horen ook
de twee live-acts die aankomend
weekend op hun podium staan, zéker in dit rijtje thuis. Een briljante
one-man-show van de Australische
Claude Hay op vrijdag 29 september en op zondagmiddag 1 oktober,
op veler verzoek terug in The Shack,
een meesterlijke tribute aan The Police en Sting!
Claude Hay is een multi-instrumentalist uit Australië die alle instrumenten zelf bespeelt, slide-gitaar,
banjo, bas en drums. Daarop een
combinatie van traditionele blues,
hardrock en funk speelt en daarbij ook nog eens fantastisch zingt.
Als one-man-band doet Claude Hay
over de hele wereld van zich spreken. Een briljant muzikant en op vrijdag 29 september live in The Shack.
Uniek!
En zondag 1 oktober zijn ze er weer.
The Soul Cages; een fenomenaal
eerbetoon aan de muziek van The
Police en Sting. Heb je Sting of The
Police altijd al een keer live mee willen maken? Deze tribute band laat
je geloven dat je erbij was! Beleef
de verbazingwekkende gelijkenis
tussen de stem van Bauke en die

van Sting. Drummer Bauke Bakker
had van jongs af aan al een voorliefde voor de muziek van The Police
en later ook Sting. Dit resulteerde al
gauw in het opzetten van deze Sting
& The Police tribute band. De 4-koppige band bestaat uit Bauke Bakker (drummer en zanger), Sebastiaan van Olst (bassist), Micha Wink
(toetsenist) en Ruud van Halder (gitaar) en de heren maken een toertje door het alom bekende repertoire van The Police, en ook de juweeltjes van Sting zullen zeker niet ontbreken.
Deep Purple
Vrijdag 6 oktober Purple Strangers
in The Shack! Een megavette Deep
Purple Tribute! Een verpletterende
rockshow, high-energy vocals (met
een enorm bereik), gecombineerd
met meesterlijke gitaar en hammondsolo’s en een donderende ritmesectie.
The Shack is vrijdag 29 september open vanaf 20.30 uur. Aanvang Claude Hay is 22.00 uur. Entree 10 euro. Zondag 1 oktober is
The Shack open vanaf 15.00 uur. Tribute to The Police & Sting begint om
16.00 uur, entree 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Topband Cortez in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 30 september is het podium in Bacchus voor
de band Cortez.
Cortez speelt een eigen repertoire
van toegankelijke country-folk popsongs. Met een leadzanger en leadzangeres en bovenop de basisbezetting instrumenten als accordeon,
lapsteel, banjo en mandoline staat
er wederom een band in Bacchus
waar je eigenlijk niet onderuit kunt.
Een dynamische ritmesectie, meerstemmige zang en een beetje twang
geven het geheel een extra duwtje.
Invloeden lopen uiteen van The De-

cemberists tot The Band en van Ryan Adams tot Wilco. Cortez bestaat
inmiddels ruim tien jaar en speelde op vele podia in de thuisregio
Amersfoort en daarbuiten. Van kleine semi-akoestische optredens tot
aan grotere podia op buitenfestivals: Cortez is veelzijdig en voelt zich
overal thuis. De band bracht in eigen beheer twee cd’s uit en werkt
momenteel aan een derde album.
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat opent de deuren om 21.30
uur. Cortez start rond 22.00 uur. Toegang is uw gift.

Muziek/Film/Theater
Vrijdag 29 september:
* Bandbrouwerij voor en door muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20u
* One-man band Claude Hay uit Australië in The Shack, Schipholdijk
253b, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 30 september:
* Orgelconcert Hugo van der Meij in
Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 20u.
* Liveoptreden band Wildcat in café Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
* Band Cortez treedt op in Bacchus,
Gerberastraat. Open 21u.
* Nachtruis voor 18+ in N201, Zwarteweg vanaf 22u.
Zondag 1 oktober:
* Klassiek concert trio ‘Sonare’ in
Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg. Aanvang: 15.30u.
* Tribute to Sting/Police in The
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Maandag 2 oktober:
* Filmdocumentaire bij Nivon in
Parklaan 27. Voorstellingen om 14u.
en 19.30u.
Dinsdag 3 oktober:
* Film bij Zin-Inn van Doopsgezinde
Gemeente, Zijdstraat. Voorstellingen
om 16u. en om 20u.
Zondag 8 oktober:
* KWF Korenmarathon in Studio’s
Aalsmeer. Deelname 25 koren, totaal 45 optreden. Aanvang: 10.30u.
Maandag 9 oktober:
* Theater ‘Dag Mama’ over gevolgen van dementie in Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 18u.
Exposities
Zaterdag 30 september:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u.
* Veiling planten, groente en fruit op
klok Historische Tuin vanaf 15u. Ingang via Praamplein.
Vanaf 1 oktober:
* Nieuwe expositie ‘Highlight’ bij
Galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Zondag opening 13 tot 17u.
Voorbezichtiging zaterdag 30 september 13-17u. Tot en met 19 november.
3 tot en met 8 oktober:
* Expositie 3D insecten van Veerle
Pennock in Historische Tuin.
Tot en met 15 oktober:
* Expositie Amazing Amateurs in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
Iedere donderdag tot en met zondag van 14 tot 17u.
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid
Stoffels en Tjits van der Kooij in het
gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingsuren.
Tot en met 28 oktober:
* Expositie Kunstploeg kabouters in
burgerzaal, gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 28 september:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 29 september:
* Thema-middag bij OVAK over

Stommeer en Hornmeer in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 13.30u.
* Voorronde NK Pokeren voor teams
in The Beach, Oosteinderweg 247a
vanaf 19.30u.
* Kaartavond bij BV Hornmeer in
buurthuis aan de Dreef vanaf 20u.
Zaterdag 30 september:
* 25 Jaar Wereldwinkel Aalsmeer.
Fair Trade Feest op Molenplein van
13 tot 17u.
* Bingo-avond bij De Rijzenvogel in
gebouw SCW, Konnetlaantje, Rijsenhout vanaf 20.30u.
Maandag 2 oktober:
* Vergadering, veiling en loterij bij
Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Bridgeclub ‘t Rondje in Studio’s
Aalsmeer vanaf 19.30u.
Dinsdag 3 oktober:
* Open huis in Open Hof kerk, Ophelialaan van 9.45 tot 11.30u. Elke
dinsdag.
* Laatste fietstocht dit seizoen
PCOB. Start 13.30u. bij Parochiehuis, Gerberastraat.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 4 oktober:
* Koffie in De Spil, Spilstraat te Kudelstaart vanaf 10u.
* Handwerken in ’t Lichtbaken,
Aalsmeerderweg te Rijsenhout, 10u.
* Inloop Oost Inn van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kienavond Buurtvereniging Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 v.a 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 5 oktober:
* Breicafé Rode Kruis in Parochiehuis, Gerberastraat (ingang achterzijde) van 9.30 tot 11.30u.
* Laatste fietstocht dit seizoen Pedaalridders. Start 13.30u. parkeerterrein Dreef.
* Lezing ‘Leuke landleven’ bij Groei
en Bloei in buurthuis Hornmeer,
Dreef 1 vanaf 20u.
Vrijdag 6 oktober:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 7 oktober:
* Bloementour met vrachtwagens
voor minder-validen. Start 12.30u.
bij Poelweg, over Burgemeester
Kasteleinweg richting Centrum.
* Kledingbeurs in dorpshuis De
Reede, Schouwstraat, 12.30 tot 14u.
* 8e Step by Step. Start 13.30u. bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan.
Bijeenkomsten/Vergaderingen
Donderdag 28 september:
* Openbare raadsvergadering in het
gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 30 september:
* Bijeenkomst Groen Links met 2e
Kamerlid Kathalijne Buitenweg in
Oude Veiling, Marktstraat van 14 tot
15.30u.
* Receptie 10 jaar Ontmoetingscentrum voor ouderen in Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
3 en 5 oktober:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16. Iedere dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Lessenaar 'Boston'
(zwart) € 19,95
KOOPJE:

Stemapparaat
'Boston' € 12,95

NIEUW:

Kindergitaren
3/4 en 1/2 vanaf € 69,TIP:

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken!

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

Liveseizoen gaat weer beginnen

Optreden Wildcat in Joppe
Aalsmeer - Het live seizoen gaat
weer beginnen in Café Joppe. Op
zaterdagavond 30 september rond
21.30 uur speelt de Kudelstaartse
band ‘Wildcat’ in het café in de Weteringstraat in het Centrum. ‘Wildcat’ is een poprock band bestaande uit Rein op zang en gitaar, Leon
op bas en Petra en Valerie op zang
en gitaar en Jan op drums. Naast
bekende covers van onder andere
de Rolling Stones, ZZ Top, Herman
Brood, Blondie en Doobie Brothers

worden ook eigen songs ten gehore
gebracht. De toegang tot Joppe zaterdag is zoals altijd gratis.
Little Hobo’s
Joppe gaat net als vorig seizoen om
de twee weken trakteren op liveacts. Alvast noteren: Op zaterdag 14
oktober gaan in het café de spots
aan voor de Little Hobo’s met de bekende Aalsmeerse muzikanten Dick
Kuin, Leen Mulder en Piet van Leeuwen.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
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. 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

Acheffay
Top
Szmit
Dalbiņš
Jurkiewicz

A.
J.
A.M.
D.
G.M.

11-08-1975
30-05-1981
16-07-1974
13-06-1985
11-12-1967

20-09-2017
20-09-2017
21-09-2017
21-09-2017
21-09-2017

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 boven-genoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken 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.
GEMEENTE AMSTERDAM MAAKT RONDKIJKFOTO’S IN
AMSTELVEEN EN AALSMEER
In opdracht van de gemeente Amstelveen worden jaarlijks
rondkijkfoto’s (streetviewfoto’s) met speciaal uitgeruste
voertuigen gemaakt. Komende maanden worden de foto’s opnieuw gemaakt v/a de openbare weg en v/a het water. Deze
foto’s worden door de gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld
inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving
van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De gemeente Amstelveen/Aalsmeer heeft een
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam.
De gemeente Amsterdam zal de foto’s met eigen materieel en
personeel vervaardigen.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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CONTROLEER REGELMATIG PLATTE DAKEN
Afgelopen jaar viel er in Nederland veel neerslag en in de winter kan daar nog sneeuw bijkomen. Voor gebouwen met platte
daken brengt dit extra risico’s met zich mee. Uit onderzoek
blijkt dat jaarlijks 10 tot 20 platte daken in Nederland bezwijken. De gemeente Aalsmeer wil daarom inwoners en bedrijven
erop attenderen hun daken regelmatig te controleren. Uit onderzoek door VROM blijkt dat er doorgaans voor plaatsing van
het dak geen of geen goede water-accumulatie berekening is
gemaakt. Dit houdt in dat de te verwachten hoeveelheid regenwater op het dak niet is berekend, inclusief de consequenties voor de constructie. Het dak buigt dan steeds verder door
en kan uiteindelijk instorten.
Tips
Het is goed om uw dak en afvoeren vrij te houden van mos,
algengroei, plassen en bladeren. Daarnaast is het aan te bevelen om uw dak periodiek te laten inspecteren op gebreken

en lekkages. Op www.aalsmeer.nl vindt u een rapport van het
ministerie van VROM naar de oorzaak van het bezwijken van
platte daken.
EEN KLACHT OF COMPLIMENT OVER DE GEMEENTE EN
OVER ZORG EN ONDERSTEUNING?
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners tevreden zijn
over de gemeente en over de ondersteuning bij welzijn, zorg,
werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp. Daarom
horen wij het graag als u tevreden bent, maar ook als u ontevreden bent. Zo krijgen we de kans om zaken te verbeteren.
Klacht over de gemeente
Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar?
Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.
Klacht over een zorgaanbieder
Bent u niet tevreden over de ondersteuning bij welzijn, zorg,
werk & inkomen, schuldhulpverlening of jeugdhulp? Neem dan
contact op met de zorgaanbieder. Zij kunnen het snelst voor
een oplossing zorgen. Komt u er samen niet uit of geeft u de
voorkeur aan contact met de gemeente? Ook dan kunt u een
klacht indienen bij de gemeente.
De klachtencoördinator van de gemeente neemt binnen één
week contact met u op om u te informeren hoe uw klacht
wordt afgehandeld. U kunt een klacht op verschillende manieren aan ons laten weten:
- Via www.aalsmeer.nl, kunt u een digitaal klachtenformulier
invullen en verzenden.
- Per e-mail: klacht@aalsmeer.nl of brief aan de gemeente
t.a.v. klachtencoördinator, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Vermeld uw naam, telefoon en e-mailadres, een omschrijving van de gebeurtenis waarover u klaagt en een
mogelijke oplossing.
- Telefonisch via (0297) 387575 of met het verkorte nummer
140297.
- U kunt ook op afspraak terecht in het gemeentehuis van
Aalsmeer. Een afspraak maakt u telefonisch (0297) 38 75
75 of met verkorte nummer 140297.
Niet eens met de klachtafhandeling?
Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is
opgelost? Dan kunt u een oordeel vragen aan de Nationale
Ombudsman. Meer informatie kunt u vinden op www.nationaleombudsman.nl .
Bent u tevreden?
In dat geval horen wij dat ook graag? Bij voorbeeld over de
ondersteuning bij zorg of over de bejegening door een ambtenaar. Dan kunt u uw compliment mailen naar compliment@
aalsmeer.nl.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stationsweg 2, 1431 EG (Z-2017/046705), het realiseren
van een trapgat in de 1e verdiepingsvloer en plaatsen
nieuwe trap
- Schweitzerstraat 69, 1433 AJ (Z-2017/047237), het realiseren van een houten tuinoverkapping over de breedte van
de tuin aan het eind van het perceel
- Sterrekrooshof 17, 1433 WN (Z-2017/047751),het doortrekken van de bestaande schutting aan de zij- en achterkant ter plaatse van de huidige carport en het dichtmaken
van het dak van de carport
- Hoofdweg 50b, 1433 JW (Z-2017/047278), het uitbreiden
van de woning door middel van een uitbouw
- Bilderdammerweg 70, 1433 HJ (Z-2017/047508), het
plaatsen van een tijdelijke woonunit
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen.Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2017/018750), het oprichten
van een woonhuis. Verzonden: 19-09-2017
- Hornweg 199, 1432 GJ (Z-2017/038909), het uitbreiden
van een woonhuis. Verzonden: 21-09-2017
- Jac. P. Thijsselaan 51, 1431 KD (Z-2017/025778), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 22-09-2017
- Hornweg 62, 1432 GN (Z-2017/041284), het plaatsen van
een dakopbouw in achtergevelvlak van het woonhuis. Verzonden: 25-09-2017
- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/039231), het
oprichten van twee betonnen terrassen behorende bij een
woonark. Verzonden: 25-09-2017
- Aalsmeerderweg 378, 1432 EE (Z-2017/042631), het wijzigen van de voorgevel van de kas ten opzichte van de verleende vergunning Z-2017/022355. Verzonden: 25-9-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Händelstraat 37 t/m 75, Haydnstraat 26 t/m 52, Hellendaalstraat 8 t/m 30 en 31 t/m 37, Monteverdilaantje 1 t/m
24, Mozartlaan 20 t/m 60, 1431 ZD (Z-2017/038070), het
renoveren van 92 woningen. De beslistermijn is verlengd
met zes weken
- Zijdstraat 24, 1431 ED (Z-2017/038726), het kappen van
een kastanjeboom achter het huis. De beslistermijn is verlengd met zes weken
- Anne Frankstraat 21, 1433 PJ (Z-2017/040661), het plaatsen van een dakkapel op het rechterzijdakvlak. De beslistermijn is verlengd met zes weken
Vergunning geweigerd
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.
- Kudelstaartseweg 247a, 1433 GH (Z-2017/034600), het
plaatsen van een dakkapel op de zijgevel. Verzonden: 1909-2017. Toelichting: het project is vergunningsvrij

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u
een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 208 (kavel 7), 1432 EV (Z-2017/033858), het
oprichten van een woonhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 29 september 2017 gedurende zes weken ter inzage bij
de balie bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 29-092017.
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Stommeerkade 17, 1431 EJ (Z-2016/058980), het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van huisvesting
van arbeidsmigranten. Toelichting: de vergunning bekend
onder zaaknummer Z-2016/042536 is ingetrokken. Verzonden: 22-09-2017
- Stommeerkade 18, 1431 EJ (Z-2016/058655), het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van huisvesting
van arbeidsmigranten. Toelichting De vergunning bekend
onder zaaknummer Z-2016/042542 is ingetrokken. Verzonden: 22-09-2017
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 185, 1433 GC (Z-2017/045618),het saneren, slopen en opruimen van de brandschade aan de
twee-onder-een-kap-woningen
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2017/032413), Restaurant Dracula,
verzonden 25 september 2017
TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2017/032413), Restaurant Dracula,
verzonden 25 september 2017
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 387 (Z-2017/032413), Restaurant Dracula,
verzonden 25 september 2017
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Officiële Mededelingen
Vervolg van vorige blz.
TER INZAGE
t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brandveilig gebruik ten behoeve van het Blue Mansion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z2017/025047)
t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Herziening Kudelstaart op onderdelen – Kudelstaartseweg 67-73”.
t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere
grenswaarden met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 19-10-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken –
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het
ontwerp-bestemmingsplan ‘5e herziening bestemmingsplan Woonarken – Uiterweg 93’, dat
in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving
openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en

toekennen naamgeving openbare ruimte ”Burgemeester Hoffscholteweg” aan de toekomstige weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848)
t/m 27-10-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z2017/009326), het oprichten van een woonhuis.
t/m 02-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening
Hornmeer - Meervalstraat-Roerdomplaan’,
beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit (met
de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het

ontwerpbestemmingsplan) ter inzage met ingang van 22 september 2017 t/m 2 november
2017
t/m 03-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van
een woonhuis met berging en het aanleggen van een in- en uitrit op Hornweg 172, (Z2017/031473)
t/m 10-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van
een woonhuis op Machineweg 208 (kavel 7),
1432 EV (Z-2017/033858).
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Expositie vijf jonge kunstenaars

Klassiek in Urbanuskerk
Bovenkerk - Dub de Vries (orgel)
begeleidt samen met Erica Vogel
(dwarsfluit) de sopraan Ann Robbert en de bariton Hans Dijkgraaf
tijdens een luchtig avondconcert in
de Urbanuskerk op vrijdag 6 oktober. Samen brengen zij een populair
klassiek repertoire. Er worden werken ten gehore gebracht van diverse componisten, zoals Bach, Händel,
Mozart, Beethoven, Rossini en Elgar.
Wie van mooie klassieke muziek en

Project ‘Tuin als Lab’ in
de Historische Tuin

zang houdt, mag u deze avond echt
niet missen!
De voorverkoop is al geruime tijd
gestart, maar er zijn nog ruim voldoende kaarten over!
Kaarten kosten inclusief een consumptie in de voorverkoop 12,50
euro en zijn verkrijgbaar via www.
vriendenbovenkerkseurbanus.nl.
Het concert begint om 20.00 uur en
duurt tot circa 22.00 uur. Een kaartje
aan de deur kost 15 euro.

Zaterdag receptie in gebouw Irene

Ontmoetingscentrum viert
jubileum met ‘Alzh..enzo’

Buurtbemiddeling: Voor een
leefbare woonomgeving
Aalsmeer - Sinds 2004 is Stichting Beterburen actief. Beterburen verzorgt buurtbemiddeling in
Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen,
Uithoorn, Ouder Amstel, Landsmeer,
Zaanstad en Wormerland.
Buurtbemiddeling kan worden ingezet waar buren of buurtbewoners overlast van elkaar ervaren en
het hen samen niet lukt om afspraken te maken om de overlast tegen
te gaan. De hulp van buurt-bemiddelaars kan dan worden ingeroepen
om toch met elkaar in gesprek te
komen en te voorkomen dat de situatie onleefbaar wordt. Buurtbemiddeling wordt niet alleen ingezet voor
een leefbare woonomgeving, maar
ook om sterkere gemeenschapszin
en grotere zelfredzaamheid van burgers te stimuleren.
De buurtbemiddelaars
De 240 goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars staan klaar
voor alle bewoners in het werkgebied van Beterburen om u te helpen
bij het oplossen van burenproblemen. De vooraf geselecteerde vrijwilligers volgen vooraf een gecertificeerde basistraining buurtbemiddeling. De training is gebaseerd op
mediation technieken en omvat zes

dagdelen. De vrijwilligers ontvangen daarna jaarlijks nascholing en
hebben verplicht intervisiebijeenkomsten. De bemiddelaars bemiddelen nooit bij bekenden of mensen
uit de eigen buurt. Omdat de meeste bemiddelaars dit naast hun werk
doen, vinden de gesprekken meestal ’s avonds plaats
De werkwijze
De bemiddelaars gaan eerst afzonderlijk praten met beide buren die
overlast van elkaar ervaren. Als beide buren hiermee instemmen, wordt
er daarna op een neutrale plek een
bemiddelingsgesprek geregeld. Het
traject is kosteloos voor de buren,
en deelname aan het traject is vrijwillig. De bemiddelaars zijn te allen
tijde neutraal en zorgen ervoor dat
de vertrouwelijkheid in het traject
wordt gewaarborgd.
Hulp nodig?
Wacht niet te lang met hulp zoeken,
voordat je het weet escaleert een
burenprobleem en is een gesprek
niet meer mogelijk.
Stichting Beterburen is te bereiken
via 085-9022810, info@beterburen.
nl of kijk voor informatie en aanmelding op www.beterburen.nl

Klaverjassen bij
de Geluksvogels

Laatste OVAKfietstocht

Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels. Het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur.
Op 20 september is mevrouw van
der Lugt eerste geworden met
5339 punten. Jan Raadschelders
werd tweede met 5181punten en
op plaats drie is Loes Versteeg geeindigd met 5068 punten. De poedelprijs was deze week voor Gerda
Raadschelders met 3625 punten.

Aalsmeer - Donderdag 5 oktober
is de laatste fietsmiddagtocht van
de Pedaalridders van de OVAK van
dit seizoen. De tocht is circa 17.5 kilometer lang en gaat richting Uithoorn. Na de fietstocht is er een gezellig samenzijn om het seizoen af
te sluiten, dit keer in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Vertrek
van de fietstocht als vanouds vanaf
de parkeerplaats aan de Dreef om
13.30 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Bingoavond bij
De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 30 september weer een gezellige bingoavond. Deze vindt plaats in
het gebouw van voetbalvereniging
SCW aan het Konnetlaantje. Op deze avond zullen er drie rondes bingo worden gespeeld en tussendoor
staat een grote loterij op het pro-

Aalsmeer - Dinsdag 19 september
stroomde gebouw Irene vol met vele gasten voor de voorstelling ‘Alzh..
enzo’. Het ontmoetingscentrum bestaat 10 jaar en in het kader van dat
jubileum behoorde dit tot één van
de feestelijkheden. De gasten waren zeer divers; zorgverleners, zoals de wijkverpleging, verzorgenden
van zorgcentrum Aelsmeer, huisartsen en praktijkondersteuners en zeker ook mantelzorgers en mensen
die een diagnose dementie hebben. Honderd mensen vulden de
zaal. Kees van der Zwaard vertelde het verhaal van tante Marie en
oom Kees. Hij raakte het leed van de
partner die mantelzorger wordt. Ook
de lappendeken nodigde hem uit tot
het vertellen van herinneringen door
elk afzonderlijk lapje. Hij roerde eindeloos in een koffie kopje en zong
prachtige liedjes. Hij liet zien wat
Alzheimer is en maakte voelbaar om
niet meer te kunnen praten. Hij gaf
de strijd weer om mensen naar dag-

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 29
september is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer.
Natuurlijk is iedereen van harte welkom in het nieuwe buurthuis
aan de Dreef 1. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Geen maat?
Geen probleem, dat wordt op de
avond zelf opgelost. Het kaarten
op vrijdag 22 september is gewonnen door Paul Schouten met 5932
punten. Op twee Frits Zeldenthuis
met 5339 punten en op drie is Ben
Blom geëindigd met 5283 punten.
De poedelprijs was voor Wil Jak met
3853 punten.

Kienavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - De zomer is voorbij, het
is herfst. Tijd voor gezelligheid binnen, bijvoorbeeld een avondje kienen. Buurtvereniging Hornmeer
start op woensdag 4 oktober met dit
oergezellige spelletje. De inkoopdames hebben weer hun uiterste best
gedaan er staan weer fantastische
prijzen te wachten .Ook de zeer gewilde boodschappenmand staat
weer rijkelijk gevuld klaar. Plus natuurlijk vele andere prijzen. Nieuwsgierig? Kom dan lekker kienen op 4
oktober in het heel gezellige nieuwe onderkomen aan de Dreef 1.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.00 uur voor koffie en thee. Iedereen is van harte welkom en neem
gerust u buurman/vrouw mee. Er is
voldoende parkeergelegenheid.
gramma. De avond begint om 20.30
uur en de zaal is open vanaf 19.30
uur. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis.

besteding te laten gaan, maar ook
de oplossing. Kees van der Zwaard
deed het geweldig en het publiek
was zeer enthousiast. Na afloop
werd er gezellig nagepraat onder
het genot van een drankje.
Receptie met livemuziek
De volgende viering is in het vooruitzicht is op zaterdag 30 september. Deze dag begint om 14.00 uur
een receptie in gebouw Irene in de
Kanaalstraat. Wethouder Ad Verburg zal de receptie openen en live
muziek zal zorgen voor een gezellige sfeer. Belangstellenden zijn welkom.
Bijeenkomst
Voor partners van mensen met dementie is er op vrijdag 29 september om 10.15 uur een praatbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum.
Voor informatie en aanmelding kan
gebeld worden naar 06-22468574.

Aalsmeer - Tot en met 31 oktober presenteren de 25 botanische
tuinen van Nederland, waaronder
de Historische Tuin Aalsmeer, een
nieuw do it yourself project: ‘Tuin als
Lab’. Bezoekers kunnen zelf proefjes
doen om te zien hoe planten communiceren, bewegen, reageren en
überhaupt veel meer doen dan met
onze zintuigen is waar te nemen. Tijdens het project openen laboratoria
in de tuinen én reist er een pop-upkas langs de tuinen. ‘Tuin als Lab’
wordt gecompleteerd door vijf jonge
kunstenaars die in opdracht werken
hebben gemaakt die de verwondering over plantencommunicatie verder zullen opwekken.
Do it Yourself
In samenwerking met Waag Society ontwikkelden de tuinen tien instructables. Hiermee kunnen bezoekers zelf bekijken hoe planten reageren op licht, hoe de samenstelling
van de aarde hun groei beïnvloedt,
of hoe de vorm van een zaadje iets
vertelt over de manier waarop de
plant zijn zaad verspreidt. Iedereen kan meedoen, en er is weinig
tot niks voor nodig om de proefjes
uit te voeren. De instructables zijn
te krijgen in elke botanische tuin en
zijn te downloaden op www.botanischetuinen.nl/tuinalslab/
Vanaf 14 september tot en met eind
oktober zijn in de tuinen laboratoria ingericht waar bezoekers proefjes kunnen doen. Ook maakt een
pop-up kas een tour langs de tuinen. Deze portable constructie is te
zien in Leiden, Delft, Arnhem, Wageningen, Rotterdam en Alkmaar.

Postzegelvereniging houdt
ledenvergadering en loterij
Aalsmeer - Maandagavond 2 oktober houdt Postzegel Vereniging
Aalsmeer weer haar maandelijkse bijeenkomst in Het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6. De avond,
die om 20.00 uur begint, staat in het
teken van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur is nog
steeds op zoek naar mensen die het
leuk vinden te assisteren op de ruilbeurs, het maken van het clubblad
of de taken van tweede penningmeester op zich willen nemen. Fi-

latelistische kennis is geen ‘must’,
oog voor detail wel. Op de site www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl
is het clubblad in pdf-form te vinden, alsmede de veilinglijst en veel
afbeeldingen van de diverse zegels die geveild gaan worden. Ook
op deze avond kunnen lootjes gekocht worden voor een van de vele planten. Daarnaast zijn er circa 100 nieuwe stokboeken met zegels voor slechts 5 cent. De heer van
Meurs zal deze avond een gedeel-

In de kas kunnen bezoekers de Doit-yourself-proefjes doen, en zijn er
verschillende extra proeven die bezoekers kennis laten maken met de
bijzondere wereld van planten. Kijk
voor het reisschema op www.botanischetuinen.nl/tuinalslab.
3D-insecten
Tijdens ‘Tuin als Lab’ exposeren vijf
jonge kunstenaars van de Koninklijke academie voor beeldende kunsten in Den Haag (KabK). Zij hebben
communicatie bij als uitgangpunt genomen om vijf werken te maken die
de verbeelding zullen prikkelen. Tolstoj wordt voorgelezen aan verschillende soorten planten, er zijn micro
robotinsecten, een zwaartekrachttuin en een uitkijktorenstoel en het
is zelfs mogelijk om te zien hoe een
plant zich voelt. In de Historische Tuin
Aalsmeer toont kunstenares Veerle
Pennock haar 3D-insecten in de kassen. Kom kijken en verwonderen van
3 tot en met 8 oktober.

te van zijn verzameling over ‘Paddenstoelen’ tentoonstellen. Echt de
moeite waard om even te kijken
naar de zegels van Eekhoorntjes
brood en Stinkzwam. Bij de vereniging kunnen ook nieuwtjes uit binnen- en buitenland besteld worden,
evenals albumbladen, catalogus,
etc. De nieuwtjes Nederland worden verzorgd door William Bosdam.
Hij heeft nog een redelijke voorraad
oudere zegels. De nieuwtjes buitenland en verder alle benodigdheden wordt verzorgd door J. Teunen.
De bijeenkomst maandag 2 oktober
begint om 20.00 uur. Er is uiteraard
koffie en een drankje verkrijgbaar in
de zaal en er is volop gratis parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen.

WEEKEND DEAL
DubbelFrisss bronwater met fruitsap
Kiwi & munt of mango & appel
2 pakken van 1.5 liter

2 PAKKEN

Ruim

75
%
KORTING
Deze aanbieding geldt op vr 29, za 30 september en zo 1 oktober 2017

Bestel je boodschappen
ook op hoogvliet.com
Zet- en drukfouten voorbehouden

2.06

0.

50
Per liter
0.17

08 Nieuwe Meerbode

• 28 september 2017

Gerard Nijland: “OSA is sympathieke organisatie”

OSA-bijeenkomst: Kennis
en samenwerking delen

gemaakte interviews duidelijk.
Zo is er in 2016 voor 16 uiteenlopende projecten door OSA een subsidie verschaft van 32.274.22 euro.
De bereidheid van kerken, scholen
en particulieren om door middel van
een veiling, bazaar, kleding- en boekenbeurzen, of anderszins geld in te
zamelen voor speciale projecten in
ontwikkelingslanden leeft sterk in
Aalsmeer. De behaalde financiële
resultaten worden na goed onderbouwde en goedgekeurde aanvragen door OSA verdubbeld tot aan
een maximum van 2500 euro. De
controle op een juiste besteding is
groot. Het geld komt - door de directe betrokkenheid van de aanvragers - gegarandeerd daar terecht
waar het moet zijn.

De stoel en de apparatuur zijn aangeschaft uit het fonds waarvoor de patiënten van dr. Nijland ter gelegenheid van zijn afscheid hebben gedoneerd.
Aalsmeer - Woensdag 11 oktober vanaf 19.30 uur is voor iedereen
die geïnteresseerd is in ontwikkelingssamenwerking een interessante avond te bekijken en te beluisteren in de Raadskelder van het Gemeentehuis. Vanaf 19.30 uur is de
ontvangst met koffie of thee en gelegenheid tot rondgang langs de informatietafels van verschillende organisaties met de door gemeente
gesubsidieerde kleinschalige projecten. Om 20.00 uur worden de bezoekers welkom geheten door wethouder Ad Verburg, die tevens een
inleiding verzorgt. Daarna volgen
vijf minuten interviews met vertegenwoordigers van de organisaties. Om 21.00 uur is er pauze, waarna om 21.25 uur weer gestart wordt
met een uitleg van Vereniging Par-

tin - een laagdrempelige organisatie voor particuliere initiatieven betreffende ontwikkelingssamenwerking, en het delen van kennis en het
bevorderen van duurzaamheid. De
avond duurt tot 22.00 uur.
Grote bereidheid
Jaarlijks ontvangt de Stichting Ontwikkeling Samenwerking Aalsmeer
(OSA) van de gemeente voor iedere Aalsmeerse inwoner één euro.
Daardoor is OSA in staat om initiatieven vanuit de Aalsmeerse gemeenschap - die betrekking hebben op ontwikkelingshulp - een extra financiële steun te verlenen. Hoe
dat geld nu precies wordt verdeeld
en welke organisaties en projecten hiervoor in aanmerking komen
wordt aan de hand van een aantal

Ongelooflijke ervaring
Voormalig huisarts Gerard Nijland is
sinds vijftien jaar betrokken bij OSA
en sinds een paar jaar voorzitter van
OSA. “Ik vind het een sympathieke organisatie.” Van 1981 tot 1985
werkte Nijland als tropenarts in Nigeria. “Ach”, zegt hij bedachtzaam
“Je doet daar van alles, je werkt in
de polikliniek, op de OK, afdeling
verloskunde, verzorgt TBC en lepra patiënten. Het is een zeer breed
omvattende taak. Na een paar jaar
volgt meestal de functie van medisch directeur, dan worden de taken nog meer uitgebreid, zoals zorgen voor stroomvoorziening, generatoren, schoon drink water, contact
met Unicef. Dat heb ik twee jaar gedaan.”
Nijland was één van de laatste blanke artsen die werkte in Nigeria. Inmiddels is zijn werk overgenomen
door Nigeriaanse artsen. Het ziekenhuis bestaat nog steeds. Zij het
met ups and downs. “Het ligt in een
moeilijk afgelegen gebied, maar
heeft een belangrijke streekfunctie.”
De vijf jaren tropenarts waren een
ongelooflijke ervaring. “Het is een

ervaring geweest die op mijn verdere leven heel veel impact heeft gehad.” Bij zijn afscheid als huisarts
in Aalsmeer kon hij verwachten dat
zijn patiënten dat met cadeaus wilde doen. Daarom vroeg hij of zij mogelijk een donatie wilden schenken
aan het speciaal daarvoor opgerichte fonds. Het zou ten goed komen
aan vernieuwing van laboratorium
apparatuur voor ‘zijn’ ziekenhuis in
Nigeria. De schenkingen waren gul
en met de financiële aanvulling van
OSA kon er ook een nieuwe tandartsstoel worden aangeschaft.
“Ik heb er nog wel eens over nagedacht terug te gaan naar Nigeria.
Maar het is niet zo eenvoudig om
het gebied dat nu niet direct echt
veilig is te bezoeken. Het is waarschijnlijk beter om de kosten van
de reis te doneren. Daar hebben
de mensen die hulp nodig hebben
meer belang bij.”
Meer initiatieven
Een betere verdeling in de maatschappij, daar staat OSA voor en
Nijland ondersteunt deze gedachte
van harte. “Onze doelstelling is om
ontwikkelingssamenwerking, duurzaamheid en een betere verdeling
in de maatschappij meer onder de
aandacht te brengen en te ondersteunen. Daarvoor is deze presentatie avond ook bedoeld. Wij zoeken
steeds naar een avondvullend programma dat mensen aanspreekt.”
OSA brengt de Aalsmeerse burger
het besef bij dat kleinschalige ontwikkelingshulp wel degelijk iets veranderd voor de mensen die in totaal andere omstandigheden leven.
Waar het ‘overleven’ een andere betekenis heeft.
De getoonde resultaten en de daarbij behorende verhalen zijn altijd
weer even ontroerend, maar laten
ook zien dat daadwerkelijke steun
tot iets leidt. En zeer blij makend
kan zijn. Want schoon water, een
maaltijd, een nieuw schooltje, leermateriaal, een toilet, medische voorzieningen - voor ons zo vanzelfsprekend - is helaas nog steeds nodig.
Het zou mooi zijn wanneer de presentatie avond aanzet tot nog meer
initiatieven van de Aalsmeerse bevolking. OSA helpt bij iedere vraag
en ondersteuning. Kijk voor meer
informatie op: www.osa-aalsmeer.nl
Janna van Zon

Zangcoaching door Chaja
bij de Bandbrouwerij
Aalsmeer - De Bandbrouwerij is
erg blij te kunnen aankondigen dat
vanaf vrijdag 6 oktober zangcoach
Chaja van der Heide het bandcoaching team komt versterken! Alle zangers en zangeressen zijn welkom om tijdens de bandbrouwerij
nieuwe technieken te leren, beter
te worden en vooral natuurlijk nog
meer plezier te beleven aan hun eigen zangtalent! Chaja van der Heide is in 2014 afgestudeerd aan het
Complete Vocal Institute in Kopenhagen als geautoriseerd CVT-docente. Deze eigentijdse methode,
gebaseerd op anatomie en fysiologie, is voortgekomen uit 20 jaar
grondig onderzoek door de Deense
Catherine Sadoline. Haar systematische en begrijpelijke aanpak heeft
al er al bij veel zangers en zangeressen voor gezorgd dat ze in korte tijd grote stappen konden maken.
Het mooie van CVT is dat het niet
uitgaat van een klankideaal of een
bepaalde zangstijl. Alle klanken en
stijlen zijn goed, zolang je ze maar
op een verantwoorde en gezonde manier maakt! Met behulp van
CVT kan iedereen zijn zangkwaliteiten naar eigen wens ontwikkelen.
Daarbij kun je veel nieuwe dingen
leren over microfoontechniek en
hoe je jezelf het best solo of in een

band presenteert, want Chaja heeft
ook veel ervaring als bandcoach.
Zelf speelt ze in diverse bands met
een breed repertoire van pop, rock,
blues, ballads, jazz en country. Chaja heeft een druk bestaan als muzikant en zangdocent en kan er dus
niet elke vrijdag bij zijn, de volgende
data is ze aanwezig: vrijdag 6 oktober, 20 oktober en 3 november. Als
jij je zangtalenten wilt verbeteren,
zorg dan dat je deze data aanwezig
bent! Deelname aan de Bandbrouwerij in N201 aan de Zwarteweg is
gratis. Meer info, foto’s en alle data
zijn te vinden op de Facebookpagina van de Bandbrouwerij.

Denk aan de Buren.
Vier koren uit Amstelveen, drie uit
Amsterdam, twee uit Uithoorn en
dan nog negen uit andere plaatsen,
zoals Purmerend, Alkmaar, Maarssen, Uitgeest en Nieuw Vennep.
Een gebeuren uit de hele regio en
Noord Holland dus. Bij de Amsterdamse koren treden een Grieks koor
en een Surinaams/Afrikaans koor
op. “Dat wordt spektakel”, aldus de
organisatie. Alle informatie over de
dag zelf, het programma, de koren
en hun genre is te vinden op: www.
kwfaalsmeer.nl/korenmarathon

Concert voor ouderen in
het Noorddamcentrum
Bovenkerk - Het Amstel Quintet en Waltzing Matildas treden
op zondagmiddag 15 oktober vanaf 14.00 uur speciaal voor ouderen
op in het Noorddamcentrum in Bovenkerk. Het Amstel Quintet brengt

Marcel Harting en Natasja
Kluinhaar: ‘Wat een bekijks’
Aalsmeer - De voormalige dorpsdichter Marcel Harting en zijn vriendin Natasja Kluinhaar werkten samen aan de kast tegenover de
mooiste watertoren van Nederland
aan de Kudelstaartseweg. Omdat
Marcel enige jaren geleden betrokken was bij de opening van de watertoren - zijn gedicht dat hij voor
deze gelegenheid schreef is te lezen zonder daarvoor de trappen op
te hoeven - maakt toch dat hij iets
speciaals heeft met deze plek.
Gezamenlijk project
Beide beamen dat het gaat om een
gezamenlijk project. Natasja: “Ik
schilder en teken al van jongs af
aan. Maar helaas kan ik mijn handen niet goed meer gebruiken.”
Eerst heeft zij een schets op maat
van de kast gemaakt. Gezien de directe omgeving koos zij voor een
boot en dan moest in het zeil het gedicht van Marcel komen.
“Dat was nog best even een puzzel,
ik heb de lay-out moeten aanpassen
en het gedicht wat veranderd en in-

gekort.” Maar uiteindelijk waren zij
beide tevreden over het eindresultaat.
Boerenvreugd
Tijdens het werken aan de kunstkast hadden beide niet te klagen
aan belangstelling. “Wat een bekijks hadden wij, fietsers stapten af
en maakten een praatje met ons. Iedereen reageerde positief, men wilde alles over het project weten. Er
kwam ook nog iemand van de gemeente langs”, lacht Natasja “Die
ons bestraffend toesprak, maar toen
wij konden aantonen waar wij mee
bezig waren en toestemming hadden, konden wij verder met schilderen. Weet je wat ik nog graag wil?
Een kast maken waarin Boerenvreugd centraal staat, ik heb er zelf
niet eerder aan gedacht.” Misschien
gaat dat Natasja - die zichzelf met
haar paarse geverfde haar een punker noemt - nog lukken.
Dat zou mooi zijn!
Janna van Zon

Film en sacrale dans bij Zin-Inn
Aalsmeer - Al enkele jaren worden
in de avond films bij de Zin-Inn gedraaid. Dit keer is er op dinsdag 3
oktober ook een speciale middagvoorstelling, ideaal voor kinderen.
Gekeken wordt naar een film met
inhoud, een film die oproept tot discussie. Lijkt u/jou dat wat? Kom dan
naar de Film-Inn! U bent welkom bij
de middag- of de avondvoorstellingen. Voor informatie over de titel of
inhoud van de film en de filmagenda kan een mail gestuurd worden
naar filminn@dgaalsmeer.nl. De bijdrage is 5 euro per persoon inclusief koffie of thee, of een drankje en
een snoepje, De Film-Inn is bij de
Doopsgezinde Gemeente aan Zijdstraat 55. Voor de middagsvoorstelling is de zaal open om 15.45 uur
en begint de film om 16.00 uur en
voor de avondvoorstelling is de zaal
open om 19.30 uur en vangt de film

aan om 20.00 uur. Samen met Marleen Ritzema staat bij de Zin-Inn
op maandag 2 oktober een bijzondere dans op het programma. De
dansvorm heet Sacrale Dans. Deze
kringdans is bijzonder toegankelijk,
doch verdiepend. Het is een dans
die in kringvorm wordt gedanst, zoals bijvoorbeeld in volksdansen ook
wordt gedanst. Meestal zijn de handen van de deelnemers met elkaar
verbonden. De dansen zijn op eenvoudige choreografieën, waarbij de
herhaling van de bewegingen essentieel is om tot meditatie te kunnen komen. Het is dus toegankelijk
voor iedereen. Aanmelden gewenst,
niet verplicht: zininn@dgaalsmeer.
nl. Belangstellenden zijn welkom
op 2 oktober. De avond begint om
20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur. De kosten zijn 2 euro
per avond.

Kleurrijk vervolg voor project

Kunstploegkabouters het
gemeentehuis in

Korenmarathon in Studio’s
Aalsmeer - Voor de tweede maal
wordt op zondag 8 oktober de
KWF Korenmarathon georganiseerd in vier locaties van de Studio’s Aalsmeer. Aanvang 10.30 uur
en afsluiting met Grand Finale in
de grote Theaterzaal van de Studio’s om 16.30 uur. Sluiting 17.00 uur
met ‘borrel na’. Aan deze Korenmarathon zullen 25 zangkoren deelnemen en in 45 optredens brengen zij
hun beste zangkunsten ten gehore.
Uit Aalsmeer komen zeven koren, te
weten Davanti, Sonority, Brulboeien,
Vivace, Con Amore, Soundsation en

Wandelen langs kunstkasten (13)

onder andere dansmuziek en ‘meezingers’, die bij ouderen goed bekend zijn. Het kwartet Waltzing
Matildas zal een aantal populaire songs ten gehore brengen. Een
paar jaar geleden was hun optre-

Aalsmeer - Het Kunst, Kitsch en
Kabouterproject van de Kunstploeg
krijgt een kleurrijk vervolg in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Vanaf donderdag 28 september zijn
meer dan 200 kabouters van evenzoveel makers er te zien in een nieuwe expositie als vervolg op de Kunstroute. Het is kabouterparticipatie in
optima forma.
Alle creatieve, kunstzinnige en fantasierijke kabouters die er te zien
zijn dragen een geheime boodschap
in zich. Elk van de makers heeft namelijk de naar eigen inzicht omgetoverde kabouter met een opdracht
de wereld in gestuurd. Die opdrachten variëren van ‘win de volgende
voetbalwedstrijd’ tot ‘bescherm mijn
kleinzoon op missie in Somalië’. Ook
poëtische wensen zoals ‘haal herinneringen van oude mensen op’
of ‘zorg dat we kittens krijgen’ zijn
voorbeelden van wensen die zijn
meegegeven.
Deelnemers komen overal vandaan.
Zo doen de basisscholen De Brug,
Samen Een en OBS Kudelstaart
mee aan het project. Maar ook de
oudere Aalsmeerders zoals bewoners van het Zorgcentrum en bezoekers van gebouw Irene hebben
een kabouter. En ook Tweede Thuis
laat zich niet onbetuigd. De kunstenaarsgroep die pas in het Oude

Raadhuis exposeerde, maar ook bewoners van Woon en Zorgcentrum
Hortensia doen een duit in het zakje. Daarnaast is er een grote groep
individuele deelnemers die hun fantasie hebben losgelaten op de oorspronkelijk kleine witte porseleinen
kabouter.
Deelnemers hebben de opdracht
om de kabouter te bewerken in de
stijl van een door de deelnemers
geliefd schilderij, patroon, verenkleed, woorden, tatoeages, Aboriginalmotief, traditioneel Afrikaans,
foto’s enz. met durf opgepakt. Er is
er geen een hetzelfde. De onderliggende vraag was natuurlijk waarom
juist deze kabouter met deze looks
op de wereld is? Daarom waren de
kabouters pas af als er in het binnenste een geheime opdracht verstopt was. Een opdracht op maat
van de kabouter.
Al die kabouters bij elkaar hebben
een kunstwerk opgeleverd dat niet
alleen tot de verbeelding spreekt,
maar tegelijkertijd ook de creativiteit en diversiteit van de Aalsmeerse samenleving laat zien. De kabouters zijn nog te zien tot 26 oktober
tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis. Het project is onder
meer mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer en door de Rabobank.

den een groot succes. Voor de organisatie de reden om ze opnieuw
uit te nodigen. Bij een deel van de
optredens is het mogelijk om mee
te zingen of te dansen. Voor ouderen, die niet meer (zo) goed ter
been zijn, kan voor vervoer worden

gezorgd door vrijwilligers van de
Rotary. De toegangsprijs bedraagt
5 euro per persoon. Meer informatie bij Inge Veraar van Amstelveenvoorelkaar via iveraar@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl of bel: 0206413333.

Kennis maken met ambachtslieden

Prachtig weekend voor
Amb8route Kudelstaart
Kudelstaart - Beter weer was afgelopen weekend toch niet te wensen. Twee zonnige dagen en daar
heeft de organisatie van de Amb8route mooi van mogen profiteren.
Vele inwoners en bezoekers uit de
regio stapten op de fiets en gingen
langs bij de ateliers en werkplaatsen van de acht ambachtslieden.
Kijken bij het palingroken en het
kaas maken, aan de slag om zeepjes, een kunstwerk van klei of een
beeld of een schilderij te maken en
alvast bollen inslaan om het voorjaar
vrolijk te kunnen beginnen. Het kon
en mocht afgelopen zaterdag 23 en
zondag 24 september. De deuren
stonden open en overal was er een
warm welkom. Speciaal voor de kinderen waren er extra creatieve activiteiten rond het thema Beestenboel. Even uitrusten, genieten van
het zonnetje, en genieten van een
drankje en een heerlijke versnapering kon in de theetuin.
De Amb8route is een initiatief van
acht lokale ambachtelijke ondernemers, die gezamenlijk een prachtige

fietsroute van ongeveer 15 kilometer uitgezet hebben langs hun ateliers en werkplaatsen. Doel is mensen kennis te laten maken met de
unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur
van de poldergebieden in de regio.
Kijk voor meer informatie op www.
amb8route.nl of op facebook.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Genomineerden Dutch
Flower Group bekend
Aalsmeer - Dutch Flower Group
(DFG) heeft dit jaar wederom negen
kwekers genomineerd voor de Dutch Flower Awards. Het is inmiddels
de 16e keer dat DFG met de Dutch Flower Awards haar ketenpartners in de schijnwerpers zet. Deze onderscheidingen worden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse kwekers. Dit jaar staat bij de verkiezing
‘digitalisering’ centraal. Bij de snijbloemen zijn de nominaties gegaan
naar Sunlife Flowers(helianthus), De
Haas Calla’s (zantedeschia, helleborus) en Winco Holland (snij-echeveria). In de categorie Planten zijn Ten
Have Plant (campanula, cyclamen),
Van der Voort Potplanten (spatiphyllum, azalea en ludisia) en Oriental
Growers (o.m. bonsai, lucky bamboo, cactus) de genomineerden. De

kwekers Verdes Export Maresme
S.L. (pistache; snijgroen uit Spanje),
Mystic Flowers (rozen, uit Ecuador)
en Nini Flowers(rozen, uit Kenia)
zijn dit jaar de genomineerde buitenlandse partners voor de Dutch
Flower Awards. De feestelijke bekendmaking van de winnaars vindt
plaats op de FloraHolland Trade Fair
Aalsmeer op donderdag 9 november om 15.00 uur op de DFG stand
17.2. DFG staat na de uitreiking van
de Awards ook stil bij de ketenpartner die speciale erkenning verdient
voor haar intensieve en toekomstgerichte samenwerking met de Dutch Flower Group bedrijven. Direct
na de overhandiging van de Dutch Flower Awards zal deze prijs, de
Preferred Partner Recognition, worden uitgereikt door Marco van Zijverden, CEO van DFG.

Extra Algemene Ledenvergadering

Gefaseerde invoering van
beeldveilen FloraHolland
Aalsmeer - Royal FloraHolland
gaat het beeldveilen gefaseerd invoeren en zal kwekers en handelaren daarbij meer zeggenschap geven. Dat werd duidelijk tijdens de
extra ALV (Algemene Ledenvergadering) over beeldveilen, die op verzoek van leden werd gehouden op
21 september. ”Net zo belangrijk is,
dat ons geluid over te snelle en ondoordachte stappen van FloraHolland bij de digitalisering duidelijk
is aangekomen”, concludeerde Jos
van Kester van de Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ na afloop van
de druk bezochte vergadering.
Beeldveilen, waarbij producten niet
meer fysiek voor de veilingklokken
worden gevoerd, is in de strategie
van FloraHolland een belangrijk onderdeel van de digitalisering van de
bloemen- en plantenafzet. De Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ is
het wel eens met verdere digitalisering, maar wil ook de fysieke veiling
behouden. Hierbij blijven de karren
met planten zichtbaar tijdens het
veilproces langs de veilingklokken.
FloraHolland heeft een andere visie:
bij het introduceren van één landelijke veilingklok maakt het niet uit
waar de te veilen planten in welke vestiging van de veilingorganisatie staan. En daarmee is de fysieke aanwezigheid voor de klok overbodig.
Uitstel
De Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ verzamelde sinds juni dit jaar
voldoende handtekeningen en ledenomzet om een extra ALV over
beeldveilen af te dwingen. Onder deze druk besloot FloraHolland verder de beoogde invoering
van het beeldveilen op de plantenklokken van Aalsmeer en Naaldwijk
op 4 oktober uit te stellen. ”Wij zijn
niet tegen digitalisering, maar stellen vraagtekens bij het tempo waarin FloraHolland dit wil doorvoeren.
En wij bepleiten behoud en versterking van de fysieke plantenklok”, aldus woordvoerder Jos Kester van de
Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’.
”Als ontmoetings- en marktplaats,
toonzaal en etalage, prijsvorming en
marktreferentie en innovatiemotor
en kenniscentrum”, hield hij ALV op
21 september voor.
Applaus en geroezemoes
Rémi van Adrichem, een van de ruim

twintig aanwezigen die het woord
voerde tijdens de ALV in Naaldwijk,
oogstte meerdere keren applaus tijdens zijn betoog waarin hij de problematiek van het te snelle beeldveilen belichtte vanuit het perspectief van handelaren. ”Veel klokkopers moesten in korte tijd compleet
overschakelen, terwijl aanvoerders
en de veiling elementaire zaken zelf
niet voor elkaar hebben. Zoals de
noodzakelijk correcte foto’s bij de
aanvoer en goed en snel werkende
inkoopsystemen als KOA (Kopen Op
Afstand).” Geroezemoes ontstond
er onder aanwezigen, toen CEO Lucas Vos meldde dat het openhouden van de plantenklok een kostenpost van 580.000 euro met zich
meebrengt. ”Een schijntje op een
productomzet van 4,5 miljard”, werd
opgemerkt.
Verdere stappen
De details van de verdere stappen
van de gefaseerde invoering van het
beeldveilen bij FloraHolland bleven
tijdens de ALV onduidelijk. Daarover wordt overlegd in de klankbordgroep ‘Versterken Plantenklok’,
waarin twee vertegenwoordigers
van de Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ toetreden. ”We willen alle
leden en klanten meekrijgen, stellen
een stabiele prijsvorming centraal
en behoud van het brede assortiment. En daarbij gaan we hulp aanbieden”, aldus Lucas Vos in zijn samenvatting van de ALV. Jos Kester
riep in zijn slotbetoog richting FloraHolland op tot verbinding. ”Doe ons
niet aan wat bij de Greenery is gebeurd”, verwees hij naar het uiteenvallen van de afzetcoöperaties in de
groentesector eind vorige eeuw.
De Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ stelt vast, dat naast het uitstel van het invoeren van beeldveilen per 4 oktober en het beleggen
van de ALV, veel is bereikt. Zo zijn
er een toezegging gedaan over gefaseerde invoering en over inbreng
in de klankbordgroep van twee leden van de Actiegroep. Daarnaast
heeft Royal FloraHolland zich voorgenomen de communicatie te verbeteren teneinde geen kwekers en
kopers te verliezen. ”Maar dat is niet
genoeg. Het ‘misschien’ over het in
stand houden van de fysieke klok
door directie van FloraHolland is ons
te vaag. In het vervolgtraject willen
we daarover snel duidelijkheid.”

Veel belangstelling voor ledenvergadering. Foto: FloraHolland

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

De winkel anno 2017 in de Zijdstraat.

Wereldwinkel Aalsmeer 25 jaar

Feest op Molenplein met
Fairfashion modeshow
Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 30
september viert de Wereldwinkel in
Aalsmeer haar 25 jarig bestaan met
een Fair Trade middag op het Molenplein. Een djembé workshop en
een fairtrade modeshow (de acht
modellen zijn allemaal medewerkers in de Wereldwinkel) en kraampjes met kennis en behendigheidsspelletjes, allemaal gratis toegankelijk en natuurlijk een koffiekraam en
mogelijkheid tot aankoop van een
Fair Trade kledingstuk.
Al veel langer dan 25 jaar werd er
al door vrijwilligers vanuit huis koffie en rietsuiker verkocht. Een winkel stond op het verlanglijstje en
die kwam er in 1992, eerst naast
de Doopsgezinde kerk en nu alweer bijna acht jaar schuin tegenover de molen naast de slager in de
Zijdstraat. De bewustwording van
het belang van eerlijke handel is
nog steeds de grondgedachte, waar
meer dan veertig vrijwillige medewerkers zorgen dat de winkel de
hele week open is. Daarnaast is het

bekend, dat de Wereldwinkel naast
de Max Havelaar koffie en thee en
de chocola (19 smaken van Tony’s
Chocolonely) een ‘cadeauwinkel’ is,
waar veelkleurige artikelen uit allerlei landen gevonden worden.
Op 30 september schenkt de Wereldwinkel aan iedere Aalsmeerse
septemberjarige die 25 wordt, een
grote verjaarsreep. En op het Molenplein zullen bezoekers hun waardering voor de medewerkers van
de winkel kunnen uiten door een
schort voor een van hen te beschilderen. Zo ontvangen zij een jubileumcadeau van de inwoners van
Aalsmeer. Iedereen is aanstaande
zaterdag van harte welkom op het
Molenplein!
Programma
13.00 uur: Start kraampjes; 13.30
uur Djembe workshop; 14.30 uur
Fair Fashion modeshow en verkoop
duurzame kleding; 15.30 uur Jubileummoment met aansluitend receptie tot 17.00 uur.

Opening van de winkel bij de Doopsgezinde kerk in september 1992.

Met het pontje naar de overkant

Ook in de winter naar
Brasserie Nieuwe Meer
Aalsmeer - Brasserie Nieuwe Meer
is van oorsprong het clubgebouw
van watersportvereniging Nieuwe
Meer en sinds 2015 geopend voor
niet-leden. Inmiddels met succes,
want al vele inwoners uit Aalsmeer
en omstreken komen hier regelmatig wat eten en wat drinken. Dit vanwege het fantastische terras met
uitzicht over de gezellige haven met
haar mooie boten, de leuke entree
met het pontje dat met de hand bedient moet worden, maar vooral
doordat er met liefde en aandacht
gekookt wordt en het door vlot en
attent personeel aan tafel wordt ge-

bracht. In de maanden november
en december bent u nog steeds van
harte welkom om het pontje te nemen en te komen genieten van de
winterse kaart met heerlijke stoofschotels, paddenstoel gerechten,
geroosterde groenten en uiteraard
de dagverse vis. Brasserie Nieuwe
Meer is tot en met 31 oktober geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 22.00
uur. In november en december zijn
bezoekers welkom op vrijdag zaterdag en zondag van 16.00 tot 22.30
uur.

Export bloemen en planten
blijft in de plus
Aalsmeer - Dat de bloemen- en
plantenexport vanuit Nederland
per periode, bestemming en afzetkanaal sterk kan fluctueren blijkt
ook dit jaar. Van de toplanden klimt
Rusland met 38% en krimpt Denemarken met 9%. Tot en met augustus ligt de totale groei nog steeds
op 6%, iets meer dan 4 miljard. Dit
blijkt uit de exportstatistieken van
Floridata. ”We zien voor een aantal landen wel een dempend effect
van een sterkere euro”, aldus We-

sley van den Berg van Floridata. De
stagnatie op Scandinavische markten lijkt tijdelijk. ”Exporteurs rekenen voor de wereldwijde markt op
voortzetting van de huidige groei
bij een toenemende internationale concurrentie”, vult VGB directeur
Matthijs Mesken aan.
Bloemen doen het in de exportwaarde al het hele jaar beter dan
de pot- en tuinplanten. In augustus
zette die trend door. De bloemenexport steeg de afgelopen maand met

Nieuw
Training “Omgaan met
Dementie” voor kinderen van
een ouder met dementie
Dinsdagavond van 19.30 tot 21.30
uur. De training bestaat uit 2
bijeenkomsten, 10 en 17 oktober.
Hierin krijgt u informatie over wat
dementie met de ander doet en
tips in het omgaan met het veranderende gedrag bij dementie.
De training wordt gegeven door
Hanneke ten Brinke, Mantelzorg
en Meer. Kosten: €25,-. Locatie
voor beide bijeenkomsten:
Gebouw Irene, Kanaalstraat 12 in
Aalsmeer. Voor meer informatie
en/of aanmelding (is wenselijk)
kunt u contact opnemen met
Ellen Millenaar (06-22468574),
coördinator Ontmoetingsgroep
Aalsmeer of Hanneke ten Brinke
(020-335353), mantelzorgconsulent bij Mantelzorg&Meer.
Op woensdag 4 oktober, de dag
van dierendag. Dit kunnen wij
natuurlijk niet voorbij laten gaan
en daarom hebben wij voor deze
avond een vegetarisch menu voor
u samengesteld
(eet geen dierendag).

We beginnen met een heerlijke
broccoli soep met Crème fraîche,
stokbrood en kruidenboter.
Daarna krijgt u eieren in een gele
currysaus met rijst, gebakken
banaan en geroerbakte paksoi
met amandelschaafsel en een
overheerlijk dessert: bramen
souffle met chocoladeschotsen en
met slagroom naar keus.
De kosten voor dit speciale menu
bedraagt €10,Op vrijdag 6 oktober willen wij
in Wijkpunt Voor Elkaer weer een
heerlijke maaltijd voor u bereiden.
We beginnen met een heerlijke
soep: Indonesische groentesoep
met mihoen en stokbrood met
kruidenboter. Daarna krijgt u
varkenshaassaté met satésaus
en garnituur. Daarbij krijgt u
boerenfriet met mayonaise en een
heerlijke koolsalade. Dit 3-gangenmenu sluiten we af met citroen
ijs met sinaasappel met naar keus
slagroom. De kosten voor deze
heerlijke avond €12,50. Voor
meer informatie of reserveren
kunt u bellen met onze gastheer
of gastvrouwen op nummer 0297820979. U bent op beide dagen
hartelijk welkom vanaf 17:30 uur.

Derde editie Green Unplugged

Leerlingen Wellantcollege
op bezoek bij tuinbouw
Aalsmeer - Met bijna honderd
scholieren van het Wellantcollege
maakte de eerste groep van Green
Unplugged op 21 september kennis met de tuinbouw bij de bedrijven Bunnik Vriesea, GreenBalanz
en Waterdrinker. Het is de eerste in
een reeks van zes ochtenden waarin zo’n 500 leerlingen uit Noorden Zuid-Holland en Utrecht de komende weken kennis maken met
de groene sector. Aan deze derde
editie van Green Unplugged werken zeventien tuinbouwbedrijven
mee, met als doel: de carrièrekansen in de groene sector beter onder
de aandacht te brengen van leerlingen, docenten en decanen. Naast
een rondleiding over het bedrijf,
krijgen de leerlingen twee groene workshops, zoals voeding, marketing, flower design, internationale handel, ICT, DNA, sociale media,
vloggen en marketing.

Groen onderwijscentrum is blij met
het enthousiasme onder de scholen om aan Green Unplugged mee
te doen: “We hebben zes ochtenden
voor Green Unplugged beschikbaar,
en die hadden we zo vol. Door de
leerlingen naar de bedrijven te halen, kunnen ze zelf zien en ervaren
wat de tuinbouw is.”
Groen onderwijscentrum
Binnen Groen onderwijscentrum,
dat Green Unplugged organiseert,
werken bedrijfsleven, onderwijs en
overheidspartijen samen om jonge
mensen aan te moedigen om voor
een carrière in de tuinbouw te kiezen. Kijk voor meer informatie op
www.groenonderwijscentrum.nl.
Leerlingen van het Wellantcollege volgen een workshop voeding bij
Bunnik Vriesea’s in De Kwakel.

Meer dan plantjes
Siegried Bunnik van Bunnik Vriesea’s in De Kwakel ontving een
groep van 30 leerlingen van het
Wellantcollege op zijn bromeliakwekerij: “Het is leuk om te zien dat die
jongens en meisjes echt wat opsteken van een bezoek. Ze zien zelf dat
het om veel meer draait dan alleen
de plantjes.”
Enthousiasme
Green Unplugged verwacht dat zo’n
500 leerlingen tijdens de donderdagochtenden bij de tuinbouwbedrijven de sector beter leren kennen. Mariëla van der Meer van
5% en staat tot en met augustus op
een voorsprong van 7%, in waarde
2,6 miljard. De plantenmarkt voor
Nederlandse exporteurs kromp in
augustus met 2% en noteert voor
het hele jaar een plus van 4% tot 1,6
miljard. Dat brengt het totaal op 4,2
miljard. ”Nog nooit eerder in de geschiedenis van de Nederlandse exporterende groothandel werd de
grens van 4 miljard exportomzet in
augustus al overschreden”, stelt de
VGB vast.

informatietechnologie en wereldwijde sourcing op in. ”Weersomstandigheden, zowel in productie- als in
consumptiegebieden, speciale bloemendagen en een toenemende rol
van retailers die grootschalig willen
inkopen zijn belangrijke factoren.
De Nederlandse groothandel brengt
die in balans. En natuurlijk zijn er altijd de effecten van valutakoersen”,
aldus Van den Berg van het onafhankelijke dataplatform van de sierteeltsector in Nederland.

Sterke fluctuaties
Per maand, markt, periode en afzetkanaal fluctueren de exportresultaten sterk. Van de top-3 landen
is de fluctuatie op Frankrijk dit jaar
het grootst: een sprong van 13% in
januari 2017 ten opzichte van 2016
werd zes maanden later gevolgd
door een krimp van 9%. Dat levert
een bandbreedte op van 22%. In
dezelfde periode vorig jaar was de
bandbreedte op Duitsland met 28%
nog forser. De vele plussen en minnen in de Nederlandse bloemenen plantenexport middelen elkaar
uit, waardoor vorig jaar uiteindelijk
een groei werd gerealiseerd van bijna 3%. Tot nu toe ligt voor dit jaar
de groei twee keer zo hoog. Door de
herstelde economie is in veel afzetgebieden de vraag op peil gekomen.
Nederlandse exporteurs spelen
daar met efficiënte logistiek, nieuwe

Sterke euro dempt export
De sterke koers van de euro dempt
de export naar afzetlanden die niet
in deze munteenheid verrekenen.
De exportgroei op Amerika bijvoorbeeld blijft van plus 12% in 2016 nu
nog net positief. En een jaar na aankondiging van Brexit is de exportwaarde naar Engeland van een stabilisatie halverwege 2016 nu met
7% gekrompen. De zwakkere koers
van de dollar ten opzichte van de
Euro heeft ook gevolgen voor de
internationale stromen in de bloemenhandel. De export op Rusland
lijdt niet onder de zwakke en inmiddels stabielere roebelkoers. Met Denemarken als grootste daler (-9%)
lijkt de Scandinavische markt tijdelijk te stagneren. Exporteurs verwachten dat dit tijdelijk is en wijzen
op het stabiele karakter van deze afzetlanden.

Week van de Veiligheid 2 t/m 8 oktober 2017
Samen voor een veilig Aalsmeer
Aalsmeer is een relatief veilige gemeente en dat willen we graag blijven.
Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in onze gemeente. In uw woning,
op straat, als u boodschappen doet of ’s avonds naar huis ﬁetst. 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.

Programma week van de veiligheid

Het aantal inbraken en diefstallen in Aalsmeer is niet heel hoog,
maar elke inbraak is er één teveel. Liever voorkomen we inbraken
en diefstallen. Vooral in de wintermaanden zijn wij extra alert. 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, maar u kunt zelf ook
voorzorgsmaatregelen treffen.

Dinsdag 3 oktober:
Veiligheidsmarkt op het Praamplein(weekmarkt) met de politie en de
brandweer. Politie komt met een wervingsactie Burgernet en met een
voorlichting over woninginbraken. De brandweer geeft voorlichting over
brandveilig leven en uitleg over wijkbezoeken.

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen werken wij aan een veilig Aalsmeer.

Woensdag 4 oktober van 15.00 – 17.00 uur:

Inbraakpreventie begint bij uzelf!

Voorlichting voor senioren bij zorgcentrum Kloosterhof in Aalsmeer in
samenwerking met Vita-Amstelland en de politie. Nadruk ligt op veiligheid
in en om het huis en op straat.

Vrijdag 6 oktober van 14.00 – 16.30 uur:
Voorlichting voor senioren op Mijnsheerlijckheid te Kudelstaart in
samenwerking met bewonerscommissie Mijnsheerlijckheid, Vita-Amstelland
en de politie. Nadruk ligt op veiligheid in en om het huis en op straat.

Help uw buurt
met Burgernet
Met Burgernet helpen bewoners de politie om
verdachten van misdrijven in de buurt op te
Help mee aan de veilighei
d in uw wijk
sporen en vermiste personen terug te vinden.
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. U kunt
zich aanmelden via www.burgernet.nl. of de app installeren.

Babbeltrucs

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. Ook in
schuurtjes wordt vaak ingebroken. Zorg voor
goede sloten en anti-inbraakstrips.

Donkere dagen
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinden aan het eind van de middag en het begin van
de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er
deuren. Laat de sleutel nooit in de deur zitten.
in een woning op dat moment geen licht brandt, • Zorg voor voldoende buitenverlichting.
wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners.
Criminelen staan niet graag in het licht.
Een dief kan op dat moment zijn slag slaan.
• Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping
Daarom is het raadzaam in deze donkere winterlastig is: zet ladders en vuilcontainers
maanden verlichting met een tijdschakelaar in te
weg.
stellen, zodat het lijkt alsof u thuis bent.
• Zet waardevolle spullen niet in zicht, inbrekers
zijn dan minder snel geneigd uw woning uit te
Tips om inbraken tegen te gaan
kiezen.
• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning • Registreer uw waardevolle spullen en merk ze,
verlaat, al is het maar even. Vergeet de ramen
liefst met postcode + huisnummer.
en deuren op de 1e etage niet.
• Wees voorzichtig met social media:
• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op
vertel niet op Twitter of Facebook dat u weg
en niet in de buurt van beweegbare ramen en
bent.

trouwbaar 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.

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds
vaker voor: onbekenden 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 waardevolle bezittingen.
Tips om babbeltrucs herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet
helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting.
• Vraag altijd een legitimatiebewijs
als iemand namens een instantie of
bedrijf komt.
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke ko-

Jeroen Nobel, Burgemeester van Aalsmeer

men 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 be-

Veilig pinnen
• Ook bij de pinautomaat komen babbeltrucs voor. Wees dus altijd alert als
u pint.
• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af.
• Laat u niet aﬂeiden. 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

Belangrijke telefoonnummers

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.

Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig
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Slim en gezellig bedrijvenspel

NISSAN MICRA

Lionsclubs organiseren
2e ‘Slag om Aalsmeer’
Aalsmeer - Vorig najaar organiseerden de twee Lionsclubs in
Aalsmeer voor de eerste keer het
slimme en gezellige bedrijvenspel
‘De Slag om Aalsmeer’. Gezien het
geweldige succes van die avond zal
dit spel op 15 november aanstaande
wederom worden georganiseerd. Bij
dit avondvullende bedrijvenspel ligt
de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid.
De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt gespeeld door teams van 5 personen.
Een team kan samengesteld worden
uit medewerkers van bedrijven, verenigingen, organisaties, etc. Zo deden vorig jaar teams mee van Loogman, Gouwerok, Hoekwater, Soep
Aalsmeer, Historische Tuin, ESA,
VVD/CDA, Rotary Club en vele anderen. Natuurlijk kunnen bedrijven
ook gasten trakteren op een geheel
verzorgde avond. Er is plaats voor
ongeveer 20 teams, voldoende gelegenheid dus om andere mensen
te ontmoeten tijdens de borrel, het
buffet of na afloop.
Het bedrijvenspel zelf vergt de nodige concentratie: iedere 4 minuten luidt de bel voor een nieuwe
vraag. In totaal 20 vragen op allerlei
gebied en natuurlijk ook specifiek
Aalsmeerse. Maar je hoeft beslist

geen ‘Einstein’ te zijn om te winnen.
Het best presterende team ontvangt
de wisseltrofee – nu in het bezit van
het VVD/CDA team – en natuurlijk
ook eeuwige roem!
Voorafgaand aan het spel is er een
heerlijk buffet en na afloop is er
tijd voor ontspanning. Edwin van
der Sar vertelt over zijn grote passie: bewegen inzetten als middel bij
de revalidatie van mensen met een
niet-aangeboren hersenbeschadiging. De Edwin van der Sar foundation realiseert op 140 locaties in Nederland projecten ter ondersteuning
van mensen met hersenletsel op het
gebied van revalidatie, participatie
en preventie.
Inclusief deelname aan het spel,
buffet, drankjes en de lezing bedragen de kosten per team van 5
personen 555 euro. De ‘Slag om
Aalsmeer’ vindt dit jaar plaats in het
restaurant van Zorgcentrum Kloosterhof, Clematisstraat 16 en het programma start om 17.30 uur. De netto opbrengst van deze avond gaat
naar de Edwin van der Sar Foundation. Voor meer informatie en inschrijfformulier, kijk op: www.lionsclubaalsmeerophelia.nl of mail
naar Quinten Bunschoten: deslagomaalsmeer@gmail.com

Het ESA team geconcentreerd bezig de vragen te beantwoorden tijdens de
‘Slag om Aalsmeer‘ vorig jaar november.

Bierbrouwerij De Bezwooren Kerf presenteert

Eigen bier voor Kudelstaart
Kudelstaart - In navolging op de
succesvolle proef- en beoordeelavond vorig jaar van nieuwe biertjes, introduceert bierbrouwerij ‘De
Bezwooren Kerf’ aanstaande zaterdag 30 september haar eerste, commerciële bier in café Op de Hoek
aan de Kudelstaartseweg.
Kudelstaart heeft hiermee weer
haar eigen bier! Voor deze heuglij-

ke avond worden belangstellenden
uitgenodigd door de twee brouwers,
Paul Buck en Peter Kreijmborg uit
Kudelstaart. De presentatie begint
om 21.05 uur. Het nieuwe bier is deze zaterdagavond te koop tegen gereduceerd tarief.
Voor meer informatie kan een mail
gestuurd worden naar info@debezwoorenkerf.nl.

NÚ € 2.750
VOORDEEL*
NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR

Nissan Nieuwendijk

Appelboom-fair zaterdag
Rijsenhout - De familie Appelboom
houdt zaterdag 30 september van
10.00 tot 16.00 uur weer een gezellige Appelboom-fair op het buitenterrein van de kwekerij aan de
Aalsmeerderweg 896 in Rijsenhout.
De familiemarkt presenteert circa
25 kramen met onder andere zelfgemaakte cadeautjes, honing, jam,
kaas, champagne, sieraden, hout-

snijwerk, gehaakte dieren, emmertjes met tekst, kinderkleding, tweede handsspullen en brocante.
Tevens wordt om 14.00 uur een
rondleiding gegeven door de kwekerij van Saintpaulia’s of wel het
kaapsviooltje. Zeker de moeite
waard om te bezoeken! Bel voor informatie naar 0297-265126 of stuur
een email naar: hein-ria@online.nl.

Interviews Radio Aalsmeer
met politie en wereldwinkel
Aalsmeer - Deze week brengen
de gepresenteerde programma’s op
Radio Aalsmeer weer enkele interessante gasten voort. Esther Sparnaaij zet donderdag de Wereldwinkel in het zonnetje. Kim en Laurens
ontvangen vrijdag de hoofdagente van de politie om te praten over
het groepen 8 project en in ‘Door de
Mangel’ komt hortensiakweker Ard
van Klaveren op bezoek.
‘Echt Esther’
De Wereldwinkel in Aalsmeer bestaat 25 jaar. Reden voor Esther
Sparnaaij om de winkel in het zonnetje te zetten. In ‘Echt Esther’ schuiven donderdag bestuurslid Herman
Beijerbergen en medewerkster Karin de Veij aan om te vertellen over
wat de Wereldwinkel doet en betekent. Fairtrade is een belangrijk onderdeel van het ondernemen, dus
op de inhoud daarvan zal uiteraard
worden ingegaan. Vragen voor Karin of Herman? Mail deze naar esther@radioaalsmeer.nl.
‘Let’s Go’
Vrijdag ontvangen Kim en Laurens in ‘Let’s Go’ wel een heel bijzondere gast: de politie! Hoofdagente Kim van der Weij komt alles vertellen over het EPJO-project.
Hiermee gaan zij langs de groepen
8 en leren ze alles over gezag, regels, respect en keuzes. Kim is benieuwd wat het project verder ten
doel heeft en waarom de politie het
belangrijk vindt om erover te vertellen op scholen. Natuurlijk gaat Kim
ook vragen hoe het nou is om politieagent te zijn. Verder komt vrijdag ook Ron van Raaphorst langs in
de studio. Hij is al eerder te gast ge-

weest over te vertellen over judo. Op
30 september geeft hij een weerbaarheidstraining en daar komt hij
graag meer uitleg over geven. Want,
wat is weerbaarheid eigenlijk en
wat heb je eraan? Je hoort het allemaal vrijdag vanaf 18.00 uur op Radio Aalsmeer.
‘Door de Mangel’
Maandag 25 september was de
Aalsmeerse Anja van der Terp te
gast in de wekelijkse talkshow ‘Door
de Mangel’. De 182ste gast was uitgenodigd door haar zoon Erwin en
hij wilde graag dat zijn moeder iets
meer over de persoonlijkheidsstoornis borderline zou vertellen. Dat
deed Anja ook. Zoals elk programma op Radio Aalsmeer, is ook deze uitzending weer terug te luisteren via www.radioaalsmeer.nl. Anja
heeft natuurlijk ook weer een nieuwe gast gevonden. Ze vond het erg
moeilijk, maar met de hulp van presentatoren Mylène en Elbert Huijts
werd Ard van Klaveren bereid gevonden komende maandag 2 oktober plaats te nemen achter de microfoon als 183ste gast. Zij wil graag
van de Kudelstaartse hortensiakweker weten hoe hij zich onderscheid
van andere kwekers. Meer hierover
dus aanstaande maandag vanaf
19.00 uur in ‘Door de Mangel’. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Elke dag brengt de lokale omroep
informatieve en interessante programma’s. In de nacht en doordeweeks overdag kan genoten worden
van fijne non-stop muziek. Volg de
omroep ook op twitter en facebook.

Kledingbeurs herfst en
winter in De Reede

Computerhulp Aalsmeer
is verhuisd naar Hofplein
Aalsmeer - Oorspronkelijk is Computerhulp Aalsmeer opgestart om
senioren wegwijs te maken in de digitale wereld. De inloopochtenden
werden echter steeds vaker bezocht
door ook niet senioren met computer vragen en alles wat te maken
heeft met een PC, laptop, tablet en
smartphone. En dat vinden de vrijwilligers helemaal niet erg.
Een aantal malen per jaar organiseerden de vrijwilligers van Computerhulp Aalsmeer een reeks informatie-middagen over allerlei digitale onderwerpen en de groep overweegt om dit item weer op te pakken.
Digitale hulp bieden
De vestiging in de Clematisstraat
op nummer 20, oorspronkelijk nog
een activiteit onder de vlag van de
SWOA (voor velen in Aalsmeer vast
nog wel een bekende naam), ging
vervolgens over naar VITA Amstelland, maar wel met dezelfde doelstellingen: het helpen van senioren
met vragen over hun PC en overige digitale apparaten. Sinds 12 september zijn de vrijwilligers op dinsdag en donderdagochtend van 9.30
tot 12.00 uur met hun digitaal café
op de oude voet verder gegaan in

een nieuwe omgeving, in het Wijkontmoetingscentrum Hofplein van ’t
Kloosterhof op nog geen 100 meter
naast de oude locatie.
Iedereen welkom
Iedereen is hier als vanouds weer
welkom met vragen over PC, tablet, laptop, telefoon, digitale camera en navigatie. Ook voor installatie (of verwijderen) van programma’s kunnen inwoners hier terecht.
De vrijwilligers van Computerhulp
Aalsmeer kunnen ook helpen met
de beveiliging van apparatuur, Skype, apps, foto’s opslaan en bewerken, kortom voor bijna alle digitale zaken! Breng het betreffende apparaat mee en een vrijwilliger gaat
samen met u/jou aan de slag. Ook
de bezitters van een simPC kunnen
bij Computerhulp Aalsmeer terecht
met vragen.
Er is een Sim demo apparaat aanwezig voor nadere uitleg. Om de
kosten te dekken wordt er een kleine bijdrage van 2,50 euro gevraagd
en dit bedrag is inclusief een lekker
kopje koffie of thee. De vrijwilligers
van Computerhulp Aalsmeer heten
eenieder van harte welkom in de
nieuwe locatie bij ’t Kloosterhof, ingang Clematisstraat 16.

Rijsenhout - Op zaterdag 7 oktober
is er de jaarlijkse herfst en winter
kledingbeurs in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat 14. Het betreft
de in- en verkoop van (kinder) kleding (vanaf maat 80 t/m maat S/L),
speelgoed en kinderbenodigdheden. De enige voorwaarden hiervoor
zijn dat de ingebrachte kleding wel
voor deze tijd van het jaar bestemd
zijn, en de kleding en andere spullen heel, modieus en schoon zijn.
Er kan één verkoopnummer aangevraagd worden per persoon waarop maximaal 30 kledingartikelen, 15

stuks speelgoed en 3 paar schoenen/laarzen vanaf maat 30 verkocht mogen worden. De inbreng is
van 9.00 tot 10.00 uur, de deur gaat
om 10.15 dicht. De ingebrachte kleding kunnen de verkopers zelf ophangen. De verkoop is van 12.30 tot
14.00 uur. Het afhalen van de niet
verkochte artikelen om 17.00 uur. Alles wat om 17.30 uur nog niet is opgehaald gaat naar een goede doel.
Bel voor verkoopnummers naar Tamara: 0297–323457, Nettie: 0172508930 of 06-42216168, Joke: 0297
-323955.

KWF Kankerbestrijding: 17.124 euro

Hogere opbrengst dankzij
collectebussen met pin
Aalsmeer - De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Aalsmeer
en Kudelstaart heeft maar liefst
17.124,58 euro opgebracht. Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF onderzoeken naar behandeling en genezing van de ziekte kanker blijven financieren.

zakelijke ontwikkeling omdat steeds
minder mensen contant geld in huis
hebben. “Wat ons betreft was het
een geslaagde test”, vertelt de penningmeester. “Met deze 10 bussen is
ruim 10 procent van onze collecteopbrengst opgehaald, dat is fors meer
dan met de gewone collectebus.”

Collectebussen
Penningmeester Marlien Smit van
KWF Aalsmeer is trots op het resultaat: “We hebben in vergelijking tot
vorig jaar 145 euro meer opgehaald,
dus een prachtig resultaat.” KWF
Aalsmeer deed deze collecte mee
aan een landelijk ‘pilot-project’ om
10 hypermoderne collectebussen uit
te proberen. Met deze nieuwe bussen, ontwikkeld en in gebruik door
meerdere goede doelen, kan ook met
pinpas betaald worden. Een nood-

Collectant gemist?
De collectant gemist en wilt u alsnog
een bijdrage leveren? Dat kan! Op 8
oktober organiseert KWF Aalsmeer
in Studio’s Aalsmeer de tweede
KWF Korenmarathon. Met de aanschaf van uw toegangskaartje (10
euro in de voorverkoop en 12,50
euro aan de kassa) heeft u niet alleen een geweldige dag met 45 optredens van 25 koren, maar steunt u
ook het KWF! Meer informatie is te
vinden op www.kwfaalsmeer.nl.

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

* De voordeel actie bestaat uit € 2.250 korting en € 500 inruilpremie. Vraag naar de exacte voorwaarden.
Nissan MICRA:

3,2-6,0 l/100km

103 tot 108 gr/km.

Bijeenkomst voor ouders
‘Help mijn kind wordt 18’
Amstelland - Op woensdag 4 oktober organiseert de Bibliotheek Amstelland samen met MEE Amstel en
Zaan een informatiebijeenkomst
voor ouders die een kind hebben
met een beperking en die bijna volwassen is. Hoe moet het verder met
je zoon of dochter? Wat moet je allemaal regelen, en waar moet je allemaal rekening mee houden?
Tijdens de informatieavond ‘Help,
mijn kind wordt 18’ vertelt Shirley
van Leeuwen van MEE AZ alles
over wat er verandert als uw kind
18 wordt. U krijgt onder andere informatie over wettelijke regelingen,
bewindvoering en curatele. Ook is
er volop ruimte om vragen te stellen en om ervaringen uit te wisse-

len met andere ouders. De informatiebijeenkomst op woensdag 4 oktober is van 19.30 tot 21.00 uur in de
Bibliotheek op Stadsplein in Amstelveen. De toegang is gratis, maar wel
graag reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl of in één van de
Amstelland Bibliotheken.

EHBO start nieuwe cursus
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
iedereen overkomen, niet alleen bij
de buren. Ook buitenshuis gaat er
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op
het werk, de speelplaats, tijdens het
sporten. Weet u wat u moet doen in
zo’n situatie? Een nieuwe EHBOopleiding start op 19 oktober en
wordt gegeven op donderdagavond.
De cursus bestaat uit tien avonden,
dit is inclusief één examen avond.
De deelnemers worden wegwijs gemaakt in het herkennen van letsels
na een ongeval, maar ook de kenmerken van lichamelijke aandoeningen, zoals hartfalen, beroerte,

suikerziekte worden behandeld; en
wat is dan de eerste hulp die geboden kan worden. Er wordt een gedegen opleiding gegeven, inclusief reanimatie en het bedienen van
een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt gewerkt met
een LOTUS (landelijke organisatie
tot uitbeelding van slachtoffers). De
cursus wordt in december afgesloten met een examen. Het is dus mogelijk voor de kerst het EHBO-diploma behalen. Heeft dit uw belangstelling gewekt? Ga dan naar www.
ehboaalsmeer.nl en vul het inschrijfformulier in of neem contact op met
Gerie Veelenturf via 06-44562378.

Cursus ‘Minder Piekeren’
Amstelland - Bent u vaak aan het
piekeren? Ziet u altijd beren op de
weg? Of voelt u zich vaak gespannen? Maakt u zich zorgen en ligt u
daar ’s nachts wakker van? U bent
niet de enige! Iedereen piekert wel
eens. Maar liefst één op de vier Nederlanders is hier dagelijks meer
dan een uur mee bezig.
Veel mensen blijven tobben over bijvoorbeeld geld, kinderen, werk of
gezondheid zonder een stap verder
te komen. Herkent u zich hier in en
wilt u minder piekeren? Dan is de
groepscursus Minder Piekeren iets
voor u/jou!
Veel problemen zoals niet lekker in

je vel zitten, somberheid en stress,
hebben te maken met verkeerde
manieren van denken. In deze cursus van Prezens wordt geleerd om
anders te denken. Want anders denken helpt om je beter te voelen.
De cursus start op donderdag 2 november en is van 9.30 tot 11.30 uur
in De Amstelmere aan de Laan van
de helende meesters 433 in Amstelveen. De cursus bestaat uit vijf
bijeenkomsten. Deelname is kosteloos. De cursus is bedoeld voor
mensen in Amstelland. Bel voor informatie en aanmelding naar Prezens via 088-7885055 of stuur een
mail naar preventie@prezens.nl.

Het leuke landleven bij
Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdagavond 5 oktober komt Henny van der Wilt op
verzoek van Groei & Bloei naar het
nieuwe buurthuis Hornmeer aan
de Dreef met een diaserie over het
landleven zoals zij dat heeft beleefd
en nog steeds ervaart. Zelf schrijft
ze daarover: “Het leuke landleven is
een verhaal wat ieder buitenmens
zal bekoren en een feest van de
herkenning zal zijn. Het speelt zich
voornamelijk af rondom een oude
boerderij in Tienhoven alwaar ik ge-

boren en getogen ben. Het verhaal
gaat vooral over het beheren van
een moestuin. Alle facetten komen
aan de orde. Zaaien, planten schoffelen, harken, spitten, bemesten,
oogsten, inmaken en opeten. Voor
een weeshuis zoveel! Je bent nooit
klaar en zitten in de tuin komt zelden voor. Toch maakt het ons gelukkig en maak ik u daar graag deelgenoot van door middel van mijn verhaal.” De avond begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis.

OVAK houdt
themamiddag

Twee keer film
bij het Nivon

Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 29
september is Pim van der Meer te
gast bij ouderenvereniging OVAK. Hij
gaat van alles vertellen over de geschiedenis en het ontstaan van zowel de Stommeer als de Hornmeer.
De middag wordt gehouden in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
en begint om 13.30 uur. Leden van
OVAK zijn van harte welkom.

Aalsmeer - Op maandag 2 oktober draait bij het Nivon een prachtige film. De documentaire gaat
over twee herders die in vier maanden een afstand van 600 kilometer
tussen Zwitserland en Frankrijk afleggen met hun schapen. Te zien is
hoe de herders met hun dieren omgaan, de mensen die ze ontmoeten
en het bijzondere herdersbestaan.
Er zijn twee voorstellingen, om 14.00
uur (zaal open vanaf 13.30 uur) en
om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00
uur) aan de Parklaan 27. De documentaire duurt 90 minuten en in de
pauze en na afloop is er de mogelijkheid voor een kopje koffie of thee
à 50 cent. De entree is 3,50 euro per
persoon voor Nivon leden en 5 euro
voor niet leden

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Gezellig voor de deur in het zonnetje zitten

Nieuw meubilair van Vrienden
voor Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Om voor ouderen van
Aalsmeer extra voorzieningen te realiseren, die niet kunnen worden
gefinancierd uit de normale Zorgcentrum- en Thuiszorg-budgetten
is de Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer in het leven geroepen. Het doel van de stichting is

om ouderen ‘dagen met een gouden randje’ te bieden. De stichting
doet dit door het werven van donaties en giften en ontwikkelt activiteiten ten behoeve van ouderen. Gedacht moet worden aan de jaarlijkse vakantie en aan activiteiten, die
georganiseerd worden ten behoe-

ve van de ontspanning en recreatie van de bewoners. Het exploiteren van speciale bussen voor vervoer van ouderen, waardoor de mobiliteit toeneemt, hoort hier ook bij.
De Stichting Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer heeft zo’n 300 donateurs en daarnaast is er de specia-

le 75+ club voor bedrijven. Het bestuur van de Stichting Vrienden van
Zorgcentrum Aelsmeer wordt gevormd door een zevental personen
uit verschillende segmenten van
de samenleving, voorzitter is Berry Philippa. Het bestuur komt elk
jaar 4 à 5 keer bij elkaar om te bepalen op welke wijze extra activiteiten kunnen worden ontplooid voor
de ouderenzorg in Aalsmeer en in
het zorgcentrum. In financieel opzicht gaat het goed met de Stichting Vrienden van het Zorgcentrum,
in die zin dat er een aantal wensen
gerealiseerd kon worden. Er is nog
een budget over en hier heeft de
Stichting een goede besteding voor
gevonden. Zorgcentrum Aelsmeer
beschikt over enkele prachtige tuinen (een besloten tuin en een voor
iedereen toegankelijke tuin). Toch
kiezen diverse bewoners er voor om
aan de voorzijde van het gebouw
in het zonnetje te gaan zitten. Er is
zon en de gezelligheid van mensen
die het pand betreden en weer verlaten. Bij alle verbouwingen van de
laatste jaren binnen in het pand is
er minder oog geweest voor de entree en zo langzamerhand is die
ook aan een opwaardering toe. De
stichting Vrienden van het Zorgcentrum heeft geld beschikbaar gesteld
voor nieuw meubilair aan de voorzijde van het pand. Ook zal de tuin ter
plekke worden verfraaid.
De Stichting steunen? Word dan
donateur of begunstiger. De minimumbijdrage is 15 euro per jaar.
Ook eenmalige giften zijn uiteraard
welkom. Donaties kunnen gestort
worden op: NL90RABO0300110421
ten name van Stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer onder
vermelding van ‘donateur’.

iranda’
s
m
Momenten

Bedankt meiden
Aalsmeer - Zet mij, met nog negen ‘meiden’ van tegen de vijftig
(of net erboven) aan een terrastafel met rood-wit geblokte ruitjes in
een Duitse stad, vul de wijnglazen
tot de bolling en de bierglazen tot
aan de rand, doe daar nog een zonnetje bij en je hebt een gegarandeerd gezellige middag. Dit overkwam mij afgelopen vrijdag. We
vertrokken ‘s morgens met z’n tienen in twee auto’s vanaf het Raadhuisplein richting Oberhausen. Om
één uur konden we inchecken in
een heerlijk hotel um die Ecke van
het megagrote overdekte winkelparadijs en een paar uur later zaten we
dus aan de bewuste tafel, waar we,
hoe laat zal het geweest zijn?, begin van de avond pas vanaf rolden.
Rolden ja. Van het lachen! Want wat
hebben we gegierd! Één van de dames had namelijk neuskaartjes bij
zich en opplaksnorren. Tegen de
vijftig lopen we ja, maar dat vóelen wij niet. Sterker nog, we hebben ons het gehele weekend gedragen als twintigers. Mijn puberzoon
zou zich kapot hebben geschaamd,
maar hé, die was lekker thuis met
zijn pa. Het was weer een meidenweekend voor in de boeken. Heerlijk gekletst over zaken waarvan de

meeste niet in de Meerbode passen,
lekker schnitzel gegeten met pommes, gewinkeld, gedanst tot midden
in de nacht en dus tot tranens toe
gelachen. Wat een heerlijke vriendinnengroep heb ik toch. Voor het
vijfentwintigste jaar op rij gingen wij
ons jaarlijks weekendje weg. Uniek
toch? Allemaal verschillend en toch
zonder onvertogen woord. Ik heb
me suf genoten in dit jubileumjaar
dat voor de verandering eens over
de grens was gepland. Volgend jaar
mag ik het organiseren samen met
mijn room-mate Jo. En ik denk dat
het weer Duitsland wordt. In ruim
twee uurtjes ben je er en je betaalt
een flink stuk minder voor een versnapering. Het weekend ervoor
waren we trouwens ook in Duitsland met lieve vrienden. We deden
het vakwerkstadje Soest aan. Lekker slenteren, terrasjes pakken en
heerlijk eten en drinken. Ik hou er
zo van. Volgende week ben ik te vinden in Benidorm voor een zonnetje,
wat rust en vertier. En ook hier ga ik
weer lekker smikkelen en smullen.
Had ik al gezegd dat ik tien kilo ben
afgevallen ten opzichte van 1 januari? Over een paar weken zal ik daar
meer over vertellen, want ik durf nu
even niet op de weegschaal zoals
je begrijpt. Kortom, ik ga nog even
door met dagen plukken en wil in
ieder geval tegen mijn negen vriendinnen zeggen; Anita, Jacq, Janny,
Peet, Nicole, Miek, Mila, Bets en Jo,
onwijs bedankt voor het lachen en
tot de reünie. Nein mann ich will
noch nicht gehen, ich will noch ‘n
bisschen Tanzen!!

Zieken- en ouderendag in
Karmelkerk geslaagd

Zonnige burendag in en
rond Open Hof kerk
Aalsmeer - In de Open Hof kerk
werd afgelopen zaterdag 23 september in samenwerking met de
Kliederkerk van de Doopsgezinde Gemeente voor de vierde keer
de Nationale Burendag georganiseerd. Een aantrekkelijk programma
was samengesteld rond het thema
‘kerkproeverij’.
Het was een prachtige dag en
van het zonnetje kon volop genoten worden door kinderen op het
springkussen en tijdens het brood-

je roosteren. De ijsjes vonden gretig aftrek, net als de koffie en de
thee met koek of een Roemeense
versnapering. Er werden planten en
boeken verkocht, er konden bloemstukjes gemaakt worden en kaarsen
en slopen versierd worden. Verder
was er een optreden van een goochelaar en werd informatie gegeven over de verschillende activiteiten binnen de kerken. Heel gezellig
deze middag en goed bezocht!
Foto: www.kicksfotos.nl

Gezellige burendag in en
rondom Place2bieb
Kudelstaart - Op zaterdag 23 september werd in en rondom Place2bieb in Kudelstaart de Nationale Burendag gevierd. Buurtbewoners Diana en Richard van Kitchen
Angels hebben samen met De Binding en Dock het initiatief genomen
om deze dag te organiseren. Place2bieb is het jeugdcentrum dat begin
dit jaar is geopend. Diverse tieners
en jongeren komen hier wekelijks
voor verschillende activiteiten. Doel
van de burendag was om ook andere buurtbewoners eens uit te nodigen in de Place2bieb en jong en oud
met elkaar te verbinden.
Om 11.00 uur werd er onder leiding
van Diana en Richard samen met
jongeren een start gemaakt met het
voorbereiden van de gezamenlijke
lunch. Springkussen en pannakooi
werden opgeblazen om de jongere
bewoners te plezieren.
De moestuin werd onder handen
genomen en diverse plantenbakken

Aalsmeer - Donderdag 21 september was een bijzondere dag in de
Karmelkerk. Op die dag werd namelijk voor de zestigste keer de Zieken- en Ouderendag gehouden.
Thema van deze dag was: ‘Aandacht
heelt’. Op de woensdagavond ervoor
werden door een heel team van
sterke mannen de banken de kerk
uit gesjouwd en werden er daarvoor
in de plaats tafels en stoelen neergezet. Dit jaar waren er 65 gasten
aanwezig. De gasten waren afkomstig uit de parochies Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. Vanaf half
tien werden de eerste gasten verwelkomd. Auto’s en busjes reden
af en aan op het kerkplein om de
ouderen en zieken naar de kerk te
brengen. De koffie stond al klaar. De
eucharistieviering begon om 10.00
uur. Speciaal voor dit jubileumjaar
was Mgr. J.G.M. van Burgsteden gekomen en ging samen met Broeder Wim Ernst en Pastor Annemieke
Blonk voor in de eucharistieviering.
Van de zang van het koor, met leden
vanuit de parochies Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout, onder leiding van dirigent Lous Zandvliet, en
muzikaal begeleid door organist Nico van Geijlswijk, genoten de gasten met volle teugen. Na de eucharistieviering was er koffie met gebak. Na een korte pauze volgde de

dienst van de handoplegging. Tijdens de handoplegging werd voorganger Mgr. Van Burgsteden bijgestaan door Broeder W. Ernst, Pastor Annemieke Blok, Pastoor Marco
Cavagnaro en kapelaan Karwowski.
Veel gasten ervaren de handoplegging als een mooi moment van deze
dag. Ze putten er kracht en hoop uit.
Na deze dienst werd er een drankje
geserveerd, en werd het een gezellige en rumoerige drukte in de kerk.
De gasten zoeken soms oude bekenden op om met elkaar wat bij te
praten. Pastores sluiten zich op dat
moment ook bij de gasten aan. In
tussentijd wordt er buiten onder een
afdak en in de ruimte van de scouting onder de kerk door vrijwilligers
onder leiding van Nanda Peters, met
man en macht gewerkt, want om
12.45 uur staat het diner gepland.
Het diner was weer prima verzorgd.
Om kwart voor drie had het keukenteam de thee klaar en om half vier
stond de dienst van ‘Het Lof’ op het
programma. Om vier uur sloot Lia
Pieterse de dag af en bedankte alle
vrijwilligers, die ervoor gezorgd hebben dat deze dag een waardevolle
en gezellige dag werd. De chauffeurs stonden al weer klaar om de
gasten veilig naar huis te brengen.
De zestigste Zieken- en Ouderendag was weer helemaal geslaagd.

Kudelstaart - Het weer was fantastisch! De burendag in de Galileistraat en Leeghwaterstraat. Beide
straten waren gezellig versierd en
de opkomst van de buurt was groot.
Een reuze sjoelspel en springkussen ontbraken niet en er was een
heerlijke barbecue. Ook zelfgemaakte toetjes en taarten ontbraken
niet. Er is veel gelachen en sommige buren hebben elkaar beter leren

kennen. Aan het einde van de avond
werd het nog gezelliger door vuurkorven en bewoners die nog even
hebben nagepraat met elkaar. Dit
alles werd mogelijk gemaakt door
Participe Aalsmeer Buurtinitiatief
van de gemeente door buurtverbinder in Aalsmeer en Kudelstaart, Helma Keesom. Namens alle buurtjes,
bedankt voor je hulp. Tevens dank
aan de diverse sponsors.

on’. De muzikale acteur maakt indruk en voelt zich duidelijk op zijn
gemak als Joodse melkboer ‘Tevye’.
Het voorproefje van Fiddler on the
roof is veelbelovend. Na afloop is er
tijd voor interviews en foto’s van de
cast.

waarin zang, dans, muziek en toneel
met elkaar verweven zijn.

De gasten genieten van de zang van het gemêleerde koor.

voor binnen zijn voorzien van leuke
plantjes. Diverse andere klusjes, zoals kasten in elkaar zetten kwamen
ook aan bod.
Om 13.00 uur gingen de aanwezigen samen aan tafel om van een
heerlijke lunch te genieten.
Al met al een leuke dag en de organisatie wil dan ook een maandelijkse activiteit samen met jongeren
gaan organiseren om de saamhorigheid in Kudelstaart te verhogen.
Denk aan bingo, Hollands stamppot buffet met oudhollandse spelletjes, etc.
Place2bingo
De eerstvolgende activiteit is Place2bingo en vindt plaats op zaterdag
21 oktober tussen 14.00 en 17.00
uur. Deelname is gratis en iedereen
uit Kudelstaart is welkom. Voor thee,
koffie, fris en iets lekkers wordt gezorgd.
Foto: www.kicksfotos.nl

Fantastische burendag in
Galilei-/Leeghwaterstraat

Perspresentatie ‘Fiddler on
the roof’ in Studio’s
Aalsmeer - Op donderdag 21 september is de repetitieruimte Studio
3 van Studio’s Aalsmeer het decor
van de perspresentatie voor de musical ‘Fiddler on the roof’. Pers en
theaterprominenten ontvangen een
voorproefje van het musicaldebuut
van hoofdrolspeler Thomas Acda als
Tevye. De première van deze theaterklassieker is op 5 november in
het DeLaMar Theater in Amsterdam, waarna de voorstelling te zien
is zeven andere grote Nederlandse theaters. Op donderdagochtend
nemen genodigden plaats in Studio 3 van Studio’s Aalsmeer waar
het musicaldecor van twee etages
hoog staat opgebouwd. Albert Verlinde, namens Stage Entertainment
betrokken als producent, vertelt hoe
de eeuwigheid van deze musical indruk op hem maakt. Het 50 jaar ou-

de verhaal is actueel en universeel. Fiddler on the Roof gaat over
de betekenis van veiligheid en onderdrukking, traditie en gedwongen
vertrek. Ter voorbereiding op de musical hebben castleden zich verdiept
in het DNA van de musical. Regisseur Ruut Weismann vertelt bevlogen over zijn visie op het stuk en
de verdieping in de joodse cultuur.
Dit rijkt van bekend zijn met de geschiedenis, tot het samen vieren van
het Joods Nieuwjaar op 20 september. Tijdens de voorstelronde benadrukt de regisseur dat hij de productie niet zou kunnen doen zonder
zijn fantastische cast. In het midden
van het decor zitten de acteurs klaar
voor de openingsscène.
Thomas Acda opent de ‘sneak peak’
op innemende wijze met een bewerking van het nummer ‘Traditi-

Stichting theateralliante
Acht grote Nederlandse theaters
bundelen hun kracht als Stichting
Theateralliantie. Edwin van Balken,
directeur van De Stichting Theateralliantie, verzorgt tijdens de perspresentatie het openingswoord. Na
geprezen voorstelling zoals War
Horse en De Tweeling is het trots
dat Fiddler on the Roof in productie
is. De stichting heeft als voornaamste doel om bijzondere theaterproducties tot stand te brengen voor
een groot publiek. Het gaat daarbij
om multidisciplinaire voorstellingen,

Over Fiddler on the roof
Fiddler on the roof is de originele en wereldwijd gebruikte titel van
de productie die in Nederland bekend staat als ‘Anatevka’. Thomas
Acda speelt de hoofdrol van Tevye
en neemt je op innemende en geestige wijze mee in deze meeslepende musical. Fiddler on the roof, met
‘If I Were A Rich Man’ en vele andere beroemde evergreens, gaat over
een wereld op de vlucht waarin uiteindelijk de liefde overwint. Een dynamische voorstelling met veel dans
en muziek, die entertaint in grootsheid en ontroert in intimiteit. Deze
actuele musical toont de betekenis van familie in een veranderende wereld, waarin iedereen overeind
proberen te blijven.
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Lancering website en app op 5 oktober in Aalsmeer

Gemeente en ‘Ongehinderd’
samen voor toegankelijkheid

Aalsmeer - Op donderdag 5 oktober zal Wethouder Zorg en Welzijn
Ad Verburg de website van Onge-

hinderd in gebruik nemen. Ongehinderd zal ook uitleg geven over
de site en de app en vragen beant-

woorden. Dit zal plaatsvinden om
15.30 uur in De Oude Veiling in de
Marktstraat. Geïnteresseerden en
inwoners met een beperking zijn
van harte uitgenodigd om bij deze
lancering aanwezig te zijn.
Bijna 15% van de inwoners van Gemeente Aalsmeer heeft een lichamelijk beperking. Dit zijn blinden en
slechtzienden, mensen die slecht ter
been zijn, rolstoelgebruikers, doven
en slechthorenden. Zij kunnen via
de app en website zien welke locaties toegankelijk zijn. In de komende
weken worden er steeds meer locaties uit Aalsmeer toegevoegd in de
Ongehinderd ‘app’. Zelf kunt u ook
uw steentje bijdragen door middel
van het downloaden van de Ongehinderd App en uw favoriete plek-

jes te beoordelen. Een dagje uit, een
avondje op stap. Ook mensen die
moeite hebben met bewegen, horen
of zien, willen hiervan genieten. Na
onder andere Maastricht, Amersfoort, Eindhoven en Hulst sluit nu
de gemeente Aalsmeer aan bij het
landelijk platform Ongehinderd. Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijk Nederland. Middels de
gratis Ongehinderd App en website kunnen mensen met een beperking precies zien welke locaties toegankelijk zijn en welke voorzieningen deze bieden. Het keuringsteam
van Ongehinderd heeft de gemeentelijke gebouwen getoetst op toegankelijkheid. Ongehinderd en Gemeente Aalsmeer roepen lokale ondernemers op om ook werk te maken van toegankelijkheid.
Avondje uit
Wil jij kans maken op een leuk en
ongehinderd avondje uit? Plaats
dan vóór de lancering in jouw gemeente een beoordeling in de Ongehinderd app/website via www.
ongehinderd.nl en maak kans op
een geheel verzorgde avond in Het
Wapen van Aalsmeer.

Concept ‘Aalsmeer beter en groener’

Kathalijne Buitenweg op
bezoek bij GroenLinks
Aalsmeer - Op zaterdag 30 september van 14.00 tot 15.30 uur bezoekt Kathalijne Buitenweg, vicefractievoorzitter van GroenLinks en
lid van de Tweede kamer, Aalsmeer.
Belangstellenden kunnen daarbij
aanwezig zijn. De bijeenkomst is in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
Ook wordt deze middag het concept programma ‘Aalsmeer beter en
groener’ gepresenteerd.
Politieke idealen
Op 21 maart 2018, over 5 maanden, zijn er weer verkiezingen voor
de lokale politiek. U kiest dan de
gemeenteraad. GroenLinks heeft
vanaf 2002 in de lokale Aalsmeerse politiek meegedaan als onderdeel van PACT Aalsmeer. Deze partij is inmiddels opgeheven en daarom heeft GroenLinks besloten zelfstandig aan de verkiezingen mee te
doen. Kathalijne Buitenweg zal ingaan op de politieke idealen van
GroenLinks en over wat deze idealen plaatselijk kunnen betekenen.
Aalsmeer beter en groener
De voorzitter van GroenLinks, Kees
Buskermolen, zal ingaan op hoe de
campagne van de Aalsmeerse partij
eruit zal zien en vooral hoe inwoners
mee kunnen doen of u nu lid van de
partij bent of niet. Vervolgens zullen
door Ronald Fransen, kandidaat gemeenteraadslid, de uitgangspunten
van het verkiezingsprogramma worden toegelicht. Deze uitgangspunten zijn toekomstbestendigheid, de
kunst van het huishouden, ook wel
economie genoemd, omgevingsbewustzijn en vooruitstrevendheid.
Om deze punten concreet te maken
zullen ze aan de hand van voorbeelden van politieke zaken die nu spelen of binnenkort gaan spelen, wor-

den toegelicht. Ook kunnen inwoners zelf punten aandragen die dan
langs deze maatlat van handelen
worden gelegd. Zo wordt een beeld
verkregen hoe GroenLinks zich de
komende 4 jaar, het liefst vanuit een
plek in het college van B&W, zal gedragen.
Toekomstbestendigheid
Uitgaan van een toekomst voor iedereen, zeker ook voor kinderen en kleinkinderen. Daarom anders omgaan met de wereld en anders vorm gaan geven. Denk hierbij aan Aalsmeer gasloos, en meer
en beter groen. Op een heel andere
manier tegen economie aan kijken,
niet langer is groei leidend maar
het gaat om hergebruik, het gaat
om een gezonde leef- en werkomgeving, om innovaties voor een toekomst voor iedereen. Dit door een
circulaire economie, afval bestaat
niet meer, alles is grondstof, niet het
belang van de projectontwikkelaars
staat voorop, maar het belang van
de Aalsmeerders. De eigenheid van
Aalsmeer bewaren, geen Amstelveens beleid voeren. Maar ook oog
hebben voor Immigratie, arbeidsmigratie, vluchtelingen: opvang daar
waar dringend noodzakelijk, integratie bevorderen, gastvrijheid uitstralen, drempels en angst wegnemen. De (jeugd)zorg knelt, dit moet
worden aangepakt.
Niet stilstaan, niet terug naar het
oude, naar vroeger. Niet de status quo handhaven en de bestaande verhoudingen verdedigen, maar
veranderen ten goede van een echte open samenleving met een toekomst voor iedereen. Dat wil GroenLinks. Iedereen van harte welkom
aanstaande zaterdag om 14.00 uur
in De Oude Veiling.

Meerlanden opent inschrijving
voor het Meerlandenfonds
Aalsmeer - De inschrijving voor
het Meerlandenfonds 2017 start op
1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van 50.000 euro in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede
doelen en sportverenigingen uit het
verzorgingsgebied van Meerlanden
kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.
meerlanden.nl/inschrijven.

De heer Eenhoorn (geheel rechts) heeft in Aalsmeer de bestuursstructuur onderzocht in de periode van ruzies in de gemeenteraad en het eigen ontslag
van burgemeester Jobke Vonk.

Bas Eenhoorn waarnemend
burgemeester Amstelveen
Amstelveen - In goed overleg met
de fractievoorzitters van de gemeente Amstelveen heeft de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Johan Remkes,
besloten drs. H.B. (Bas) Eenhoorn
met ingang van 1 oktober 2017 te
benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amstelveen.
Door het vertrek van mevrouw Mirjam van ’t Veld per 1 oktober is er
een burgemeesters-vacature in
Amstelveen ontstaan. Het is beleid
om een waarnemend burgemeester te benoemen in gemeenten waar
het op voorhand vaststaat dat de
periode waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat
duren.
De heer Eenhoorn wordt voor een
langere periode als waarnemend
burgemeester benoemd in verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, zodat
de nieuw verkozen gemeenteraad

de profielschets voor een nieuw te
benoemen burgemeester kan vast
stellen.
De heer Eenhoorn zal gedurende zijn waarneming aandacht besteden aan de bestuurscultuur ten
behoeve van het inwerkprogramma
van de in maart 2018 nieuw gekozen gemeenteraad, het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders en de nieuwe burgemeester.
De heer Eenhoorn is op dit moment
onder meer Nationaal Commissaris
Digitale Overheid en voorzitter van
het Regie College Waddengebied.
Gedurende zijn bestuurlijke loopbaan is hij burgemeester geweest
van de gemeenten Voorburg (19831996) en Schiermonnikoog (19761983) en waarnemend burgemeester van de gemeenten Vlaardingen
(2014), Alphen aan den Rijn (2010
– 2013), Kaag en Braassem (20092010) en Lansingerland (2007). De
heer Eenhoorn is 71 jaar en lid van
de VVD.

‘Vriendjes van de boerderij’

Milieu en welzijn
“Meerlanden staat middenin de
maatschappij. Wij zorgen samen
met bewoners, bedrijven en gemeenten voor een groene duurzame, schone en veilige omgeving,
waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Goede doelen en (sport)
verenigingen maken de maatschappij ook mooier. Daarom steunen wij
regionale initiatieven met ons Meerlandenfonds”, zegt Angeline Kier-

Aalsmeer - Supermarkt Deen is
een promotieactie gestart waarmee klanten kunnen sparen voor
pluchen boerderijdieren en stickerboeken met weetjes over (boerderij)dieren. De afgelopen jaren heeft
de supermarktketen voor de jeugd
een aantal landelijke acties gehouden. Dit jaar richt Deen zich meer op
plaatselijke en regionale activiteiten.
Met de actie ‘Vriendjes van de boerderij’ steunt Deen de plaatselijke
kinderboerderijen.
Voor bedrijfsleider Dennis Wentel

van Deen Aalsmeer is het vanzelfsprekend dat kinderboerderij Boerenvreugd een mooie financiële donatie krijgt aan het einde van de actie. “We krijgen veel positieve reacties”, zegt Dennis. Op Boerenvreugd
is ook aandacht voor de actie van
Deen. De exploitatie van de kinderboerderij wordt gerund door vrijwilligers en geheel gefinancierd door
donateurs, sponsors en opbrengsten uit het winkeltje. De spaaractie is op 17 september begonnen en
loopt door tot eind oktober.

Aalsmeer - Op woensdag 20
september om half zeven in de
avond heeft een eenzijdig ongeval plaats gevonden in de Ophelialaan. Een 24-jarige man uit Kudelstaart was op de Van Cleeffkade gevallen met zijn bromfiets,
maar opgestaan en weer verder
gereden. In de Ophelialaan werd
hij niet lekker en kwam opnieuw
ten val. Hij liep hierbij kaakletsel
op en is per ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd.

Veel rommel na
inbraak bedrijf
Aalsmeer - In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 september is ingebroken in een bedrijf
aan de Zijdstraat. Om binnen te
komen hebben de dieven het slot
uit de deur getrokken. In de ruimte zijn alle kasten doorzocht en er
zijn enkele stellages omgegooid.
Er is veel rommel gemaakt, maar
vooralsnog lijken er geen spullen
gestolen te zijn. De inbraak heeft
tussen negen uur donderdagochtend en vrijdag negen uur in de
morgen plaats gevonden.

Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 september is ingebroken in een in
de Snoekbaarsstraat geparkeerde auto. Uit de Volkswagen Golf
is het navigatiesysteem gestolen.

Sieraden weg na
inbraak woning
Kudelstaart - In de avond of
nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 september is ingebroken in een woning aan de Kudelstaartseweg. Aan de voorzijde hebben de dieven om binnen
te komen een raam open gewrikt.
Het hele huis is doorzocht. Ontvreemd is een behoorlijke hoeveelheid sieraden.

op 7 december 2017. Het reglement
staat op de website.
Samen sneller circulair
Meerlanden gelooft dat een circulaire
samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling
als nieuwe producten worden teruggebracht in de kringloop. Een samen-

leving waarbij de openbare ruimte
ook leverancier is van grondstoffen.
Een samenleving waar mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen. Samen met haar stakeholders wil Meerlanden de regionale samenleving circulair maken én de
werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. Haar missie: “Samen sneller circulair!”

Aalsmeer - Van vrijdag 22 op zaterdag 23 september is een damesfiets gestolen vanaf de Stommeerkade. De Giant Ultimo is wit
van kleur en het serienummer
eindigt op 232. De diefstal heeft
tussen vrijdagmorgen half acht
en zaterdag vijf uur ’s middags
plaatsgevonden. Op maandag 25
september is uit de Dorpsstraat
nog een fiets gestolen. Het betreft
ook een damesfiets van het merk
Sparta Lola Jo, groen met kleur,
voorzien van een rieten mand en
het serienummer eindigt op 204.
De diefstal heeft plaats gevonden
tussen negen uur in de ochtend
en zes uur ’s avonds. Iets gezien?
De politie en de eigenaren horen
het graag via 0900-8844.

Veel hardrijders
op Hoofdweg
Kudelstaart - Op zondag 24 september heeft de politie een snelheidscontrole gehouden op de
Hoofdweg. In totaal passeerden
540 voertuigen de controle, waarvan 111 bestuurders harder reden
dan de toegestane vijftig kilometer per uur. De controle is gehouden op verzoek van de wijkagent
in Kudelstaart naar aanleiding
van vele klachten van omwonenden. En niet voor niets, zo blijkt.
Ruim 20 procent van de auto’s en
vrachtwagens die vanuit de richting van Leimuiden kwamen, reden te hard. De hoogst gemeten snelheid was 83 kilometer per
uur. Gezien het grote aantal overtreders is de politie voornemens
vaker snelheidscontroles te gaan
houden op de Hoofdweg. De bestuurders die te hard reden, kunnen een proces-verbaal thuis verwachten.

Inbrekers kijken
in wasmachine
Aalsmeer -Tussen vrijdag 22 en
dinsdag 26 september is ingebroken in een woning in de Fuutlaan.
Om binnen te komen hebben de
dieven het slot uit een deur geboord. Het hele huis is doorzocht.
Ook de zolder is bezocht en er is
zelfs door de inbrekers in de wasmachine gekeken. Er wordt een
inventarisatie gemaakt van mogelijk vermiste spullen.

Getuigen gezocht: Auto
aangereden of vernield
Aalsmeer - Op woensdag 20 september tussen half negen en half elf
in de ochtend zijn vernielingen gepleegd aan een in de Kanaalstraat
geparkeerde auto. De achterklep is
diep ingekrast en gedeukt. De wagen is aan de achterzijde behoorlijk
beschadigd.
Het kan zijn dat geprobeerd is de
zwarte Mercedes open te breken,

maar de eigenaar denkt dat de auto geraakt is door bestelauto of een
vrachtwagen met een laadklep.
De Mercedes stond op het moment
van de vernieling of aanrijding op
de hoek van de Kanaalstraat en het
Molenpad, tegenover de Rabobank.
Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Nekklachten na aanrijding
Aalsmeer - Op de kruising Legmeerdijk met de Burgemeester Kasteleinweg heeft op woensdag 20
september om zeven uur in de ochtend een aanrijding plaats gevonden. De verkeerslichten werkten
niet en door de meeste bestuurders
werd voorzichtig de kruising over
gereden. Toch kwamen een 28-jarige automobiliste uit Kudelstaart
en een 52-jarige bestuurder van

kels, algemeen directeur van Meerlanden. “Dit jaar zullen wij kijken
naar hoe verenigingen en goede
doelen zich bezig houden met het
verbeteren van milieu en buurt en
naar het bevorderen van welzijn van
mensen. Uiteindelijk zijn we samen
verantwoordelijk voor een prettige
leefomgeving en een circulaire economie.”
Online inschrijven
Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit
het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te
schrijven op de website. Voor goede doelen is de maximale bijdrage
van 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1.000 euro beschikbaar. De sluiting is 1 november 2017. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is

Kaakletsel na
ongeval

Navigatie uit
auto gestolen

Actie supermarkt Deen
voor Boerenvreugd

Voor goede doelen en verenigingen

Fietsen gestolen

een Caddy uit Aalsmeer met elkaar
in botsing. De Caddy kwam tot stilstand tegen de zijkant van de Nissan van de Kudelstaartse. De vrouw
is met nekklachten naar het ziekenhuis vervoerd. Beide auto’s liepen flinke schade op. De politie doet
verder onderzoek. De weg is enige
tijd afgesloten geweest.
Foto: Davey Photography/Rob Franken

2e katern
Jeugdcircus Acrobatico:

Provincie investeert ruim
194 miljoen in natuur
Amstelland - Extra kilometers
fiets- en wandelpad, een grotere
variatie aan dieren en planten, weidevogelbeheer en het afmaken van
het Natuurnetwerk Nederland. Dit
zijn onderdelen uit het Provinciaal
Meerjarenprogramma Groen 20182022. Daarmee steekt de provincie
Noord-Holland ruim 94 miljoen in
86 groene projecten en 9 subsidieregelingen voor de natuur.
Een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland waarborgen, dat is het doel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen,
een meerjarig uitvoeringsprogramma met concrete fysieke maatregelen. Gedeputeerde Adnan Tekin: “Noord-Hollanders vinden een
groene leefomgeving erg belangrijk om van te genieten. De natuur is
ook goed voor de gezondheid. Dat
is wetenschappelijk aangetoond.
We sporten in het park, wandelen in
de duinen, varen over de Ringvaart
en de plassen. Groen in Noord-Holland biedt de rust en ruimte om te
ontspannen en bij te tanken. Meer
groen is ook heel goed voor de biodiversiteit. De maatregelen uit dit
programma zijn goed voor de mens
én de natuur. ”

Grotere variatie
De biodiversiteit staat overal in de
wereld onder druk, ook in NoordHolland. Er is een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en
plantensoorten. Door verstedelijking en de aanleg van wegen raken
natuurgebieden versnipperd. Andere bedreigingen zijn vervuiling door
verkeer, industrie en landbouw en
verdroging.
Maar door actief maatregelen te nemen zijn bedreigde plant- en dierensoorten weer teruggekomen.
Om een groen, aantrekkelijk en toegankelijk Noord-Holland ook voor
de toekomst te waarborgen blijft de
provincie investeren in het Natuurnetwerk Nederland, Natura2000,
natuurherstel met het Programma
Aanpak Stikstof en fiets- en wandelpaden.
Meer informatie
Het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 is te vinden
bij
www.noord-holland.nl/natuur.
Via een kaartviewer is daar ook te
zien aan welke groene projecten
en plannen de provincie in de verschillende Noord-Hollandse regio’s
(mee)werkt.

Schatjes en Schoffies

Werken van Bert Oosthout en Elies Auer.

Opening nieuwe expositie

‘Highlight’ in Sous-Terre
Aalsmeer - Aanstaande zondag 1
oktober is de opening van een nieuwe expositie in galerie Sous-Terre:
Highlight. Er wordt werk geëxposeerd van elf geselecteerde kunstenaars die deelnamen aan De Kunstbeurs aan de Westeinderplassen
2017. De voorbezichtiging van de
expositie is op zaterdag 30 september tussen 13.00 en 17.00 uur. De
opening zondag is eveneens van
13.00 tot 17.00 uur.
De exposanten zijn: Elies Auer, Fri-

da Badoux, Vicky Brinkmann, Quintijn van Eyk, Edith Madou, Sarah Michael, Bert Oosthout, Bert van Santen, Louis Sauter, Petra Smeenk en
Ton Sprangkelend. Belangstellenden worden uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen. Niet in de
gelegenheid de opening bij te wonen? De expositie gaan bewonderen in de tot galerie omgetoverde
pompkelder tegenover de watertoren aan de Kudelstaartseweg kan
tot en met zondag 19 november.

Hoofddorp - Jeugdcircus Acrobatico
bestaat al meer dan 30 jaar. Om het
jaar presenteren de ruim dertig artiesten een nieuwe show. Ze trainen
elke week, oefenen zich in alle disciplines: van jongleren en acrobatiek
tot evenwichtskunst en mime. Groot
en klein traint samen en vormt een
uniek gezelschap. In april 2016 beleefden ze de première van de jubileumshow ‘Schatjes en Schoffies’ in
Badhoevedorp. In oktober 2017 wordt
de reeks afgesloten met twee spectaculaire voorstellingen in de grote zaal
van De Meerse in Hoofddorp.

Knokken
Het zal je maar gebeuren: heb je net
een fijne trainingsplek in het nieuwe Dorpshuis gevonden, willen alle

straatschoffies uit de buurt er hun
hangplek van maken… Dat wordt
dus knokken! Tot grote schrik van
alle schatjes en schoffies eindigt de
tussenkomst van directeur Vastemaat ook nog eens in een drama.
En waar is de sleutel van het Dorpshuis opeens gebleven? Of alles na
een paar spannende battles weer
helemaal goed komt? En of directeur Vastemaat de sleutel maar ook
zijn goeie ouwe ‘zelf’ weer terugvindt? Laat dat maar aan de artiesten van Acrobatico en hun wereldberoemde circuskunsten over. Zaterdag 14 oktober om 19.00 uur en
zondag 15 oktober om 14.00 uur in
schouwburg De Meerse in Hoofddorp. Kijk voor meer informatie en
kaarten op www.demeerse.nl.

Jong talent zondagmiddag bij KCA

Werkgroep klassiek start
seizoen met ‘Sonare’
Aalsmeer - Op zondag 1 oktober
opent de werkgroep klassieke muziek van KCA het seizoen met trio
‘Sonare’. Dit familietrio bestaat uit
Dewi Boddeke (sopraan), Andor
Boddeke (piano) en Papillon Boddeke (viool). Papillon is 18 jaar en
een talentvol violist. Al op 15-jarige leeftijd wist hij tijdens het televisieprogramma ‘Het orkest van Nederland’ ieder te verbazen met zijn
virtuoze optreden. Zijn repertoirekeuze is nog heel breed en tijdens
het concert van aanstaande zon-

dag zal hij werken van Bach, Vivaldi maar ook van Gershwin en Bernstein vertolken. Hij wordt op de piano begeleid door zijn vader Andor
Boddeke. Andor beweegt zich moeiteloos door de muziekgeschiedenis
en weet verschillende stijlen te verbinden. Hij is degene die zijn zoon
stimuleert verder te gaan in de muziek en zijn talent ten volle te benutten. Daarnaast is er nog Dewi Boddeke, zus en tante. Haar mooie sopraan is in staat de mooiste liederen te vertolken. Ook bij haar zijn de

Controleer
platte daken!
mogelijkheden zeer gevarieerd. Zij
is in staat opera te vertolken naast
jazz en operette-melodieën naast
musical. Op zondag 1 oktober vertolkt zij een aantal bekende liederen uit opera’s en musicals, maar
ook op zich staande liederen zoals
het Ave Maria van Mozart. Het con-

cert vindt plaats in de Oudkatholieke kerk aan de Oosteinderweg. De
aanvang is 15.30 uur, zaal open vanaf 15.00 uur. De toegang bedraagt
17 euro en dit is inclusief een consumptie. Voor verdere inlichtingen
kan contact opgenomen worden
met Tini Man via 0297–329592.

Aalsmeer - Afgelopen jaar viel er
in Nederland veel neerslag en in de
winter kan daar nog sneeuw bijkomen. Voor huizen met platte daken brengt dit extra risico’s met zich
mee. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 10 tot 20 platte daken in Nederland bezwijken.
De gemeente Aalsmeer wil daarom
inwoners en bedrijven erop attenderen hun daken regelmatig te con-

troleren. Uit onderzoek door VROM
blijkt dat er doorgaans voor plaatsing van het dak geen of geen goede wateraccumulatie berekening is
gemaakt. Dit houdt in dat de te verwachten hoeveelheid regenwater
op het dak niet is berekend, inclusief de consequenties voor de constructie. Het dak buigt dan steeds
verder door en kan uiteindelijk instorten. Het is goed om uw dak en
afvoeren vrij te houden van mos,
algengroei, plassen en bladeren.
Daarnaast is het aan te bevelen om
uw dak periodiek te laten inspecteren op gebreken en lekkages.

UITSLAG TUINEN- EN DIERENWEDSTRIJD
geboren. De eerste keer buiten
in de tuin was super spannend.
Maar al gauw rende het hele
spul door de plantjes. Zo geweldig om te zien hoe ze alles wat
vliegt achterna gaan. Zo genieten we nog meer van de tuin.” De
foto is half augustus ingestuurd,

Tuinen en dieren in juli en augustus

Ruud, Hanneke en Jolanda
winnaars fotowedstrijd
Aalsmeer - Het heeft even geduurd, maar daar is best een
goede reden voor. De animo was
zo overweldigend groot dat het
veel uurtjes heeft gekost om als
jury tot overeenstemming te komen. Het gaat om de wedstrijd
‘Tuin en Dier’, die de Nieuwe
Meerbode afgelopen zomer heeft
gehouden. Vanaf de aankondiging stroomde de mailbox van
de redactie vol, dagelijks leuke,
grappige en prachtige foto’s. Gevraagd was om tuinfoto’s, prenten van dieren of een combinatie
van deze twee. Het is wel duidelijk, mensen zijn gek op dieren en
vooral hun eigen dieren en veelal de bijzondere en aandoenlijke
soorten die ongevraagd een bezoek komen brengen. De redactie kreeg foto’s van egels, eek-

hoorns, reigers, vlinders, bijen,
en natuurlijk van honden en katten. Viervoeters in alle soorten en
maten. Geweldig. De hele zomer
heeft de redactie genoten van al
die foto’s met een lach, vol verbazing en soms met een beetje jaloezie bij het zien van ‘juweeltjes’
van tuinen. Van Tuincentrum Het
Oosten aan de Aalsmeerderweg
mogen drie cadeaubonnen gegeven worden aan de winnaars.
Uiteraard is de redactie bijzonder
blij met dit gulle gebaar. De uitslag dan, van drie naar één.
Op 3: De foto van Ruud Meijer uit
Rijsenhout: “In onze twee hibiscus bomen is het een gezoem van
jewelste. De aardhommels hebben het ontzettend druk en vliegen van bloem naar bloem voor

stuifmeel. Soms zit hun lijf zo onder het stuifmeel dat ik denk, kan
ie nog wel vliegen?” De cadeaubon van tuincentrum Het Oosten
van 50 euro is voor Ruud.
Op 2: De foto van Hanneke
Ubink. “Dit is onze pup Noxxie.
We hebben haar zaterdag (half
augustus) opgehaald en ze mag
vanaf nu bij ons in Aalsmeer wonen. Net als ik is zij gek op de
tuin. Helaas vind met bloemborder dit iets minder leuk.” De cadeaubon van Het Oosten van 100
euro is voor Hanneke. Wel delen
met je zusje, die deze lieve foto
heeft gemaakt...
Op 1: De foto van Jolanda van
Eijk. “Twaalf weken geleden is er
bij ons een nestje jonge kittens

dus inmiddels zullen de kittens al
heel wat groter zijn gegroeid. Het
plaatje van dit ‘fotomodel’ is de
hoofdprijs waard, een cadeaubon van 150 euro van tuincentrum Het Oosten.
Alledrie hartelijk gefeliciteerd.
Jullie namen geven we door aan

Het Oosten. Het beste is om te
melden met dit artikel met foto’s
en een legitimatie bij de informatiebali in het tuincentrum aan de
Aalsmeerderweg. Alle inzenders:
Heel veel dank, dankzij jullie was
het weer een heerlijke en kleurige zomer!
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Storing aan verlichting in
Zijdstraat verholpen!

Eerste kriebels verkiezing!
Aalsmeer - Het begint bij menig
politicus al te kriebelen, de verkiezing voor de gemeenteraad is in
aantocht. Op 21 maart in 2018 mogen inwoners naar de stembus en
hun nieuwe college en gemeenteraad kiezen. In Amsterdam heeft
de VVD haar verkiezingslijst al gepresenteerd. Hier in Aalsmeer is de
VVD begonnen met een politiek café om de fractie meer in de schijnwerpers te zetten. Gisteren, woensdag 27 september, werd een openbare bijeenkomst gehouden over
privacy. Sven Koopmans deed een
inleiding over dit onderwerp waarna er met elkaar over gediscussieerd is. Centraal stond met name de
privacy tussen overheid en burgers.
Het politieke café was in de Historische Tuin.
Groen Links, PvdA en D66
De inwoners van Aalsmeer hebben
volgend jaar wel een ruimere keuze
wat politieke partijen betreft. PACT,
de krachtenbundeling tussen Groen
Links, de PvdA en D66, houdt op te
bestaan. Elke partij gaat weer zelfstandig aan de slag. De PvdA heeft
enkele weken geleden een bijeenkomst gehouden om leden te winnen en nu stapt Groen Links naar

buiten om zich te profileren. Op zaterdag 30 september presenteert
Groen Links haar verkiezingsprogramma. De middag is in De Oude
Veiling in de Marktstraat van 14.00
tot 15.30 uur en iedere belangstellende is welkom. Er wordt over de
plannen van de fractie verteld en
Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter, zal
spreken.
Nieuw fractielid AB
Voorlopig, nog een half jaar zelfs,
wordt Aalsmeer bestuurd door het
huidige college en de gemeenteraad bestaande uit leden van AB,
PACT, CDA, VVD en HAC. Bij AB
gaat een noodgedwongen wisseling van de wacht plaatsvinden. In
de raadsvergadering van aanstaande donderdag 28 september wordt
Luc de Horde benoemd tot tijdelijk
lid van de gemeenteraad. Hij vervangt Danny Tol die tijdelijk ontslag
heeft moeten indienen wegens ziekte. In de raadsvergadering wordt de
geloofsbrief van de heer de Horde
onderzocht en zal hij de belofte afleggen. De vergadering van de Raad
staat onder voorzitterschap van burgemeester Nobel, begint om 20.00
uur en is openbaar.

Karakter is laagdrempelig

Veel belangstelling voor
opening Golfcentrum
Uithoorn - Ruim tweehonderd
mensen hebben zaterdag 23 september de officiële opening van
Golfcentrum Uithoorn bijgewoond.
Met een stralende zon en een strakblauwe lucht waren er diverse activiteiten. Naast vele golfmogelijkheden was er een wijnproeverij. Bij de
stand van Cobra kon ieder niet alleen het modernste materiaal proberen maar ook de eigen techniek
volledig laten analyseren om zodoende met materiaalaanpassingen
het maximimum aan resultaat bereiken.
In zijn openingstoespraak sprak
Ron Pieters, adviseur en voorzitter
van diverse commissies van Golfcentrum Uithoorn, zijn bewondering
uit voor het resultaat van de inspanningen van het golfcentrum op het
gebied van de kwaliteit van de baan
en het enthousiasme van de gebruikers. Ralph Schreutelkamp, als directielid en pro schetste een fraai
toekomstbeeld van baan en golfcentrum, Bart Blom, als directielid
en pro, bedankte de vrijwilligers, die
een belangrijke rol spelen, en de diverse trouwe sponsors.
De wethouder van Sport, mevrouw
Ria Zijlstra, sprak in haar toespraak
haar verbazing uit over wat er allemaal bereikt was en hoe fraai het
er allemaal uitzag. Ook sprak zij instemmend en lovend over het karakter van Golfcentrum Uithoorn dat
het laagdrempelig is, niet elitair en
een levendig sociaal gebeuren kent.
Aangezien de wethouder politiek
ook verantwoordelijk is voor het ge-

hele maatschappelijk gebeuren was
zij zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die het golfcentrum heeft
voor gehandicapten, mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt,
evenals voor stage- en leerprojecten binnen het beroepsonderwijs.
Golfcentrum Uithoorn is dan ook
uitgenodigd om met de gemeente
Uithoorn tot concrete afspraken te
komen.
De baan werd om half twee formeel
geopend door de bal die de wethouder sloeg vanaf de afslag van de
eerste hole. Onder luide toejuichingen wist zij de bal, na enige oefenslagen redelijk recht naar de hole te
slaan. Meer dan vijftig spelers hebben in de ochtend, waarin vooral de
recreatieve spelers aan bod kwamen, en in de middag, waarin vele
topspelers uit de regio hun opwachting maakten, hun rondje hebben
gelopen. Als uiteindelijke winnaar
kreeg Adri Koster, die een rondje
liep - met zes slagen beneden haar
gemiddelde - in 33 slagen, de grote
wisselbeker uit handen van Jeroen
Posthuma, die als directielid/pro en
topspeler, de wedstrijden strak leidde. Aart Stijntjes werd tweede met
vier slagen beneden zijn gemiddelde. Na de prijsuitreikingen was er
wederom veel gelegenheid om de
initiatiefnemers en oprichters van
Golfcentrum Uithoorn te feliciteren.
Vanwege het fraaie weer en de uitgebreide wijnproeverij was het goed
toeven hierbij. Het adres is Noorddammerweg 30, achter bij de parkeerplaats van Amstelhof.

Buur en oud-wethouder Amstelveen Jacqueline Koops (links), Gouden Buur
van Nederland Aisha Mittendorff (midden), en Community Manager Nextdoor
Nederland Erwin Tjan (rechts). Foto: Wouter van der Wolk.

“Ze was er voor mij toen mijn man overleed”

terende optredens verzorgen in het
drukke Stadshart. Tijdens dit korenfestival wordt elk koor op een podium gepresenteerd, versterkt met digitaal geluid en professionele verlichting. Belangstellenden zijn welkom op 1 oktober van 13.00 tot circa 21.00 uur. De Amstel Korendag
is een geweldig dagje uit voor koormuziekliefhebbers.
De negentien deelnemende koren
zijn: To the point, Monday Singers,

Nieuwe kast Lijnbaan
Liander werkt nog aan de storing bij
de Lijnbaan, Dorpstraat en Oosteinderweg. Om deze storingen structureel op te lossen moet er een nieuwe openbare verlichtingskast geplaatst worden op de hoek van de
Oosteinderweg en de Lijnbaan. Ook
alle kabels moeten vervangen worden.
De planning is dat deze week de
nieuwe kast geplaatst wordt en vervolgens worden de nieuwe kabels
hierop aangesloten.

Gouden Buur van Nederland
woont in Amstelveen
Amstelland - De 45-jarige Aisha
Mittendorff is verkozen tot Gouden
Buur van Nederland 2017. Buurtapp
Nextdoor ontving honderden nominaties voor de prijs in aanloop naar
Nationale Burendag. Voormalig wethouder van Amstelveen, Jacqueline
Koops, nomineerde Aisha voor de
prijs. “Door Aisha voelt Amstelveen
aan als een dorp.” Gisteren, op Burendag, ontving Aisha de award van
loco-burgemeester en wethouder
Herbert Raat met een verrassingsactie georganiseerd door haar buren in het Urbanuspark.
Regelmatig worden ze voor lief genomen: die ene buurman of buurvrouw die je altijd om hulp kunt vragen. Die zich op een bijzondere manier inzet voor de buurt en waarvan iedereen zijn of haar naam kent.
Deze buurtbewoner zet Nextdoor
op Burendag in het zonnetje met de
Gouden Buur Awards. Jacqueline
Koops nomineerde in Noord-Holland haar buurvrouw Aisha Mittendorff. “Ik kan mij geen betere buurvrouw wensen”, vertelt Jacqueline.
“Begin dit jaar bleek mijn man ernstig ziek. In de zes weken tussen de
diagnose en zijn overlijden stond
Aisha altijd voor mij en mijn jonge
kinderen van 3 en 6 jaar klaar. Ze
had de sleutel van ons huis, zodat
ik gelijk in de auto kon stappen als
ik midden in de nacht naar het hospice moest. Aisha zou dan bij ons op
de bank gaan slapen om op de kinderen te passen.”
Voor Jacqueline is het duidelijk: “Ik
ben jarenlang wethouder geweest
van Amstelveen: ik ken de stad
goed en het is een plek waar mensen erg op zichzelf zijn, maar door
Aisha voelt het aan als een dorp.
Daarom verdient Aisha deze prijs.”
Afgelopen zaterdag 23 september

werd Aisha door Jacqueline, haar
buren en Nextdoor verrast in het
Urbanuspark. Wethouder en locoburgemeester Herbert Raat reikte haar daar persoonlijk de Gouden
Buur Award uit. “Ik ben echt sprakeloos over deze verrassing”, zei Aisha.
“Het gaat voor mij allemaal vanzelf,
daar hoef ik geen moeite voor te
doen.”
Gouden Buur Awards
In Nederland maken bewoners uit
meer dan 5.000 buurten al gebruik
van Nextdoor om makkelijk contact
te leggen: om elkaar te helpen, de
buurt veilig te houden, een oppas te
vinden of samen een speeltuintje op
te knappen. In een toenemende individualistische samenleving biedt
Nextdoor hiermee een moderne oplossing om het contact op straat en
de cohesie in de buurt te versterken. In de provincie Noord-Holland
zijn al ruim 800 buurten actief op
Nextdoor, dat is 60% van alle buurten in de provincie. Dat een beetje
naar elkaar omkijken veel kan betekenen voor een buurt blijkt. Onderzoek in opdracht van Nextdoor
laat zien dat 70% van de Nederlanders bereid is meer te doen voor buren, maar men weet vaak niet wie
deze hulp kan gebruiken. Andersom weet 40% niet aan wie ze hulp
kunnen vragen wanneer dat nodig
is. Nextdoor brengt die buren makkelijker bij elkaar. “Bewoners geven
om hun buurt en zijn enorm innovatief om samen voor lokale problemen oplossingen te vinden. Met deze Gouden Buur Awards willen we
dat zichtbaar maken en die buren in
het zonnetje zetten die ervoor zorgen dat het eigenlijk elke dag een
beetje Burendag is”, aldus Van de
Paal.

Wethouder en loco-burgemeester Herbert Raat reikt de Gouden Buur Award
uit aan Aisha Mittendorff. Foto: Wouter van der Wolk

2e Amstel Korendag in P60
Amstelveen - Maar liefst 19 koren uit Amstelveen en omstreken
verzorgen zondag 1 oktober optredens in het Amstelveense Poppodium P60 tijdens de tweede editie van
Amstel Korendag. Na vorig jaar een
succesvolle eerste editie, maakt organisator The Amstel Gospel Choir
zich weer op voor dit fantastische
korenfestival. Naast The Amstel
Gospel Choir zullen diverse koren
uit Amstelveen en omstreken spet-

Aalsmeer -De storing aan de openbare verlichting in de Zijdstraat is
verholpen. De stroring was eerst
op een deel van de Zijdstraat, maar
ging naar een steeds groter gebied.
De reparatie duurde langer omdat bij het Zorgcentrum Aelsmeer
de stroom er helemaal af moest.
Het zorgcentrum moest aggregaten inhuren en extra personeel inzetten. Gelukkig is alles goed verlopen. Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de aanleg van
kabels van de openbare verlichting.

Popkoor Elan, Breukels Glorie, Then
there were voices, Gezelligheidskoor
FF Anders, Sparks of Joy, D-fine, Inspiratie, Popkoor Amazing, Multiple Voices, Little Wing, Wazzup Singers, In The Mood, Stella Nova Koor
Amstelveen, Refreshing, Starlights,

Creatoon en Amstel Gospel Choir.
Kaartverkoopzijn tijdens het evenement aan de kassa van P60 te koop.
Entreeprijs: volwassenen 2,50 euro
en kinderen 1,50 euro. Voor het programma en meer info: www.amstelkorendag.nl

Toneelgroep Maskerade:
‘Arsenicum en oude kant’
Uithoorn - Toneelgroep Maskerade
brengt geestige toneelnostalgie in
‘Arsenicum en oude kant’ op 26, 27
en 28 oktober. De Uithoorns Toneelgroep heeft veel tijd en energie en
tijd gestoken om deze toneelklassieker op de planken te brengen.
Het jaar is 1941, de plaats Brooklyn,
New York. De twee oudere zussen
Abby en Martha Brewster hebben
eerst hun leven gewijd aan de opvoeding van hun neven Mortimer,
Jonathan en Teddy. Mortimer, die nu
een succesvol theaterrecensent is
geworden, en op het punt staat om
te trouwen.
Teddy heeft nog altijd enige verzorging nodig. Hij denkt dat hij president Theodore Roosevelt is en dat
iedereen in zijn omgeving, net als
hij, een historisch belangrijk persoon is. Hij doet geen vlieg kwaad,
dus Abby en Martha hebben nog

genoeg tijd over om zich bezig te
houden met hun werk voor de liefdadigheid: het opvangen van oude,
eenzame heren.
Het leven van het ogenschijnlijke
zondagskind Mortimer wordt volledig op z’n kop gezet doordat hij ineens te maken krijgt met een moord,
een lastige politieagent en de terugkeer van zijn nare broer Jonathan.
De problemen van Mortimer nemen
zulke grote vormen aan dat hij zich
afvraagt of hij nog wel kán trouwen
met de liefde van zijn leven…
Nieuwsgierig geworden? De voorstellingen van deze komische thriller zijn op 26, 27 en 28 oktober om
20.15 uur in het Alkwin Kollege,
Weegbree 55 in Uithoorn. De kaartverkoop is inmiddels gestart en
kaarten à 12,50 euro zijn te koop via
www.toneelgroepmaskerade.nl of
telefonisch via 06-81228111.

Raad over parkeernormen
en fractiebudgetten
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 28 september, vindt de eerste, openbare raadsvergadering na
de zomerstop plaats. De vergadering staat onder voorzitterschap van
burgemeester Jeroen Nobel en begint om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. Na vaststelling
van de agenda vindt eerst de installatie van een nieuw tijdelijk raadslid
voor AB plaats. Luc de Horde wordt
tijdelijk benoemd ter vervanging van
Danny Tol, die wegens ziekte tijdelijk ontslag heeft genomen. Het volgende onderwerp is een hamerstuk.
De fractiebudgetten worden vastgesteld. Uiteraard moeten alle fracties
over de besteding van de budgetten verantwoording afleggen. Daarnaast wordt verheldering gevraagd
over welke uitgaven er ten laste komen van de individuele vergoedingen aan raadsleden en voor welke

uitgaven er een beroep op de fractiebudgetten kan worden gedaan.
Totaal gaat het om een budget van
21.650 euro. Het CDA en AB mochten in 2016 iets meer dan 5.000 euro besteden, PACT zo’n 1.000 euro
meer, de VVD een kleine 4.000 euro
en HAC iets meer dan 1.000 euro. In
deze wordt gekeken naar de groottes van de fracties.
Besproken worden verder de eenmalige actie Aalsmeerpas ten behoeve van participatie van kinderen
uit een gezin met een laag inkomen,
paraplubestemmingsplan parkeernormen, startnotitie woningbouwlocatie VVA-terrein en MRA werkplan
en begroting 2018. De raad wordt
besloten met een vragenkwartier.
Belangstellenden zijn welkom. De
vergadering volgen kan ook via de
livestream op de site www.aalsmeer.
nl.

Cursus om Bonaken voor
nageslacht te behouden
Leimuiden - De Stichting Bonaken
Nederland introduceert een Bonaken-opleiding om het kaartspel voor
het nageslacht te behouden. Op de
zaterdagen 14, 21 en 28 oktober
worden in Café Keijzer te Leimuiden drie cursusbijeenkomsten gehouden. Docenten van de Stichting
Bonaken Nederland nemen de aspirant-Bonakers dan twee uur lang bij
de hand. De bijeenkomsten duren
van 16:00 tot 18:00 uur. Aspiranten
kunnen zelf kiezen hoeveel bijeenkomsten ze willen bijwonen. Tijdens
de drie cursusmiddagen worden de
grondbeginselen van het Bonaken
spelenderwijs onderwezen. De korte cursus moet de aspiranten klaarstomen voor het 18e Nederlands
Kampioenschap Bonaken dat zaterdag 4 november in Leimuiden wordt
gehouden.
Het kaartspel Bonaken prijkt sinds
dit jaar op de Nationale Inventaris
Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. De Stichting Bonaken Nederland heeft het spel voorgedragen om er zeker van te zijn dat de
spelregels - de ziel van het spel - tot
in lengte van jaren gekoesterd, beschermd en geconserveerd worden.
In het kader van deze aanwijzing
worden de komende jaren allerhan-

de acties opgezet om het kaartspel
onder de aandacht van Nederlandse bevolking en jongere generaties
te brengen. “Alleen al bij Café Keijzer in Leimuiden wordt al 100 jaar
gebonaakt, en misschien wel veel
langer. We zijn het de generaties die
ons voor gingen verschuldigd deze
prachtige traditie in ere te houden
maar ook gaandeweg over te dragen aan volgende generaties. De erkenning van Bonaken als immaterieel cultureel erfgoed is een geweldige steuntje in de rug”, aldus Wim
Buskermolen, de voorzitter van de
Stichting Bonaken Nederland.
Uniek spel
Bonaken is een uniek spel. Overal in Nederland zijn de regels anders maar op het Nederlands Kampioenschap gelden de regels van de
Stichting Bonaken Nederland. Die
spelregels zijn terug te vinden op
de website www.bonaken.nl Deelnemers uit bijna alle Nederlandse
provincies komen op zaterdag 4 november naar Leimuiden om mee te
doen aan het NK. Ieder jaar trekt het
kampioenschap ongeveer 125 deelnemers. Deelname staat open voor
iedereen. Inschrijven kan via www.
bonaken.nl
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kinder- en jeugd
tijd het gebed voorlas en nog veel
en veel meer.” Nog steeds leest Julia uit de bijbel die ze destijds meekreeg in het Wit-Russisch. Volgens
echtpaar Poortvliet heeft ze veel gehad aan het geloof en er kracht uit
weten te putten, omdat haar leven
niet altijd makkelijk was. “We zijn
zelfs nog in de kerk geweest deze week. Mijn ouders waren er ook.
Dat was ontroerend hoor.” Aldus Dini. Op de vraag hoe Julia het in Nederland vindt, antwoordt zij: “Holland is mooi. Ik geniet bij mijn tweede familie.”

Martin en Dini Poortvliet: “Ze voelt als een dochter”

Al bijna twintig jaar contact
met pleegdochter Julia
Aalsmeer - Martin en Dini Poortvliet uit Kudelstaart vangen al sinds
1997 kinderen uit Wit-Rusland
op na de kernramp bij Tsjernobyl.
“Dat is ontstaan doordat mijn zus
en zwager in de werkgroep zaten
van Stichting Tsjernobyl kinderen
Aalsmeer.” Aldus Dini. “We hebben
sindsdien negen kinderen opgevangen in totaal. Eerst kwamen er twee
jongens, waarvan we met één nog
steeds contact hebben en in 1999

kwam Julia twee maanden bij ons
wonen. Zij is nu een week bij ons.
Het is de vijfde keer dat ze hier is.
Ze is ook al eens geweest met haar
mama en dit keer is ze hier met haar
vijfjarige zoontje Gleb. We hadden
haar nu dertien jaar niet gezien en
het is echt geweldig, heel bijzonder
ook. Ze voelt als een dochter.” Martin voegt toe: “Onze dochter Jessica had zelfs gezegd: Mijn zusje is
weer even terug!” De inmiddels ne-

gentwintigjarige Julia is bij het interview aanwezig in de knusse woonkamer van haar pleegouders en met
handen en voeten, zelfs een beetje
Nederlands en Google-translate komen we een heel eind. Wat weet zij
zich nog te herinneren van de eerste keer? “Er zijn heel veel herinneringen. Ik ben hier toen twee maanden geweest. En ik herinner me hoe
Dini me naar school heeft gereden en hoe Martin me bij de maal-

Uitstapjes
Het gezin doet gezellige dingen.
Een dagje Amsterdam, naar zwembad de Waterlelie, het strand en andere uitstapjes. Ook zijn een aantal mensen uit de werkgroep, die
inmiddels is opgeheven, langs geweest en kinderen uit de klas waar
Julia op zat toen zij elf jaar oud was.
Dat was heel leuk. Familie Poortvliet
heeft zeer grote harten, dat moge duidelijk zijn. Martin: “Met speciale gelegenheden storten we wat
centjes naar Wit Rusland, want Julia moet, samen met haar man die
politieagent is, rondkomen van vierhonderd euro in de maand en de
hypotheek is al honderd euro. Om
maar een voorbeeld te noemen. En
we doen dat met liefde. Doen wij het
gewoon zelf wat zuiniger aan.” Kleine Gleb zegt dankjewel en alsjeblieft en vond het ontzettend spannend in het vliegtuig voor de eerste
keer. Wat een belevenis was Nederland voor hem en zijn lieve mama.
Inmiddels zijn moeder en kind weer
terug naar Homel (spreek uit als
Gomel), een mooie stad tweehonderd kilometer van Tsjernobyl. Een
heel andere wereld. Voorlopig is het
contact alleen weer via Facebook.

krant
Gevarieerd cultureel aanbod

Veel belangstelling voor
open dag Cultuurpunt
Aalsmeer - Afgelopen week hield
Cultuurpunt Aalsmeer open huis
voor de jonge cultuurliefhebbers.
Op de Cultuurpunt-zolder aan de
Marktstraat konden de bezoekers
naar hartenlust draaien achter de
DJ-set, een eigen ‘tag’ maken op
het grote canvasbord, kunstjes doen
met een circusdocent, zingen, trommelen op emmers en gitaar spelen. Het was een geslaagde, drukbezochte middag met veel blije gezichtjes en nieuwe aanmeldingen.
Gitaar, keyboard, piano, trommels,
klokkenspellen: er konden allerlei
muziekinstrumenten uitgeprobeerd
worden. René van Aken van House
of Beats, en tevens de DJ-docent
van het Cultuurpunt, was aanwezig
op de open middag om de kinderen kennis te laten maken met een
heuse DJ-set. Vooral bij de jongens
wekte dit de interesse. Daarnaast
was er een circusdocent aanwezig
die zowel groot als klein allerlei gave trucjes leerde, zowel acrobatisch
als met jongleerdoekjes. Ook de fa-

voriete cursus ‘Ontdek je talent op
een instrument’ trok weer veel bekijks. Met de inmiddels welbekende
emmers trommelden de kids er op
los. Al met al was het een erg gezellige en geslaagde middag.
Nieuw cursusseizoen
Op maandag 9 oktober start het
nieuwe cursusseizoen van Cultuurpunt Aalsmeer. In deze korte, oriënterende cursussen van negen weken kunnen kinderen kennismaken
met de beginselen van muziek, musical, circus, graffiti en DJ. De lessen
vinden plaats op diverse locaties in
Aalsmeer en Kudelstaart op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de naschoolse tijd. Het cursusaanbod is bedoeld voor kinderen
van 4 tot en met 12 jaar. Uitgebreide informatie over de cursussen, zoals dag, tijd en locatie, is te vinden
op de website van het Cultuurpunt.
Ook het inschrijfformulier is daar te
vinden. Schrijf je wel snel in, want
vol is vol!

Foto: Cultuurpunt Aalsmeer

Door Miranda Gommans

Allerlei activiteiten in bibliotheken

Lekker griezelen tijdens
de kinderboekenweek
Amstelland - Van 4 tot en met 15
oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar staan kinderboeken
met monsters, griezels en engerds
centraal. Dat belooft een loeispannende week te worden. Ook in de
Bibliotheek Amstelland kun je komen griezelen, tenminste als je
durft… Het Kinderboekenweekprogramma in de bibliotheek, met activiteiten in Amstelveen, Aalsmeer en
Uithoorn, ziet er als volgt uit.
Woensdag 4 oktober 15.30 tot
16.30 uur, bibliotheek Stadsplein
Griezelige voorleesspecial en Opening Kinderboekenweek door kinderburgemeester Varvara Denisova:
Voorlezen is altijd leuk maar tijdens
de Kinderboekenweek wordt er helemaal een feestje van gemaakt. De
bibliotheek krijgt hoog bezoek van
de Kinderburgemeester van Amstelveen: Varvara Denisova. Zij zal
de Kinderboekenweek feestelijk
openen daarna kan je lekker komen
luisteren en knutselen. De toegang
is gratis (leeftijd 2 t/m 6 jaar).
Woensdag 4 en 11 oktober 15.30 tot
16.30 uur, alle vestigingen
Griezelige voorleesspecials: voorlezen en knutselen: Voorlezen uit een
grappig griezelboek. Na afloop kan
je lekker blijven knutselen. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers.
De toegang is gratis (leeftijd 2 t/m
6 jaar).

Zaterdag 7 oktober 11.00 tot
12.30 uur, Bibliotheek Aalsmeer
Grappige Griezelverhalen en Blubberige Baardhapjes: Luister naar
het grappige griezel verhaal van de
Griezels van Roald Dahl en maak je
eigen eetbare Griezel. Na afloop samen de griezel opeten (leeftijd 5 t/m
7 jaar).
Maandag 9 oktober 15.30 tot
17.00 uur, Bibliotheek Stadsplein
Maak je eigen griezelboek met WriteReader: Altijd al het hoofdpersonage willen zijn in je eigen spannende griezelverhaal? Maak, deel
én print jouw eigen griezelboek met
het programma Writereader (leeftijd
6 t/m 8 jaar).
Dinsdag 10 oktober 15.45 tot
17.00 uur, Bibliotheek Westwijk
Boekenbende: Hou je van lezen?
Kom dan bij de Boekenbende. Je
komt zeven keer bij elkaar en gaat
lekker aan de slag met boeken. De
bende leest en bespreekt boeken,
maar doet ook leuke activiteiten, zoals knutselen, striptekenen en een
filmpje maken (leeftijd 8 + 9 jaar).
Meedoen aan een van deze activiteiten kan eenvoudig door een
kaartje te kopen via de website van
de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland Bibliotheken. Wees er op
tijd bij want er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen per activiteit.

Voorstelling ‘Meneertje
Meer’ in Poppentheater
Amstelveen - Theatergroep Winterberg heeft een passie voor poppentheater en weet deze met veel succes over te brengen op een publiek
van alle leeftijden. In de voorstelling ‘Meneertje Meer’ laten zij zien,
dat teveel echt bestaat. Meneer-

tje Meer is namelijk een meneertje, dat steeds meer wil en steeds
meer neemt. Op een gegeven moment maakt hij zelfs meer Meneertjes van zichzelf en al die Meneertjes
willen ook maar meer en meer. De
hele wereld raakt overspoeld door

Voor kinderen groepen 5 t/m 8

Samen muziek maken in
Aalsmeers Jeugdorkest
Fietsverlichting voor groep 8
Aalsmeer - Groep 8 van OBS Samen Een heeft fietsverlichting gekregen van
Waning tweewielers, de fietsenwinkel aan het einde van de Zijdstraat. De kinderen zijn daarmee goed zichtbaar op de fiets nu het weer donker wordt. De
jongens en meiden van groep 8 is er heel blij mee!

Aalsmeer - In het najaar van 2017
start Cultuurpunt Aalsmeer een
nieuw jeugdorkest in Aalsmeer. Cultuurpunt Aalsmeer werkt bij dit project samen met Aalsmeerse partijen
die zich bezighouden met muziekonderwijs en amateurkunst. Het project
biedt plaats aan Aalsmeerse kinderen van groep 5 tot en met 8 die muziek maken of willen leren maken.
Zij krijgen les van professionals die
daarbij worden ondersteund door leden van de verenigingen. Cultuurpunt Aalsmeer coördineert het project. Het Aalsmeers Jeugdorkest is
een laagdrempelig, heterogeen ensemble. Toetsinstrumenten, blaasinstrumenten,
snaarinstrumenten,
slagwerk: alle soorten instrumenten
zijn welkom! Ook als je nog niet zo
lang speelt, of alleen hebt meegedaan aan een kennismakingsproject,

ben je van harte welkom. De partijen worden namelijk met verschillende moeilijkheidsgradaties aangeboden. De leiding van het orkest wordt
gevormd door dirigent André Vulperhorst. Hij heeft ervaring met het werken met grote ensembles en deelnemers van verschillend niveau, daarbij geassisteerd door vakdocenten
op verschillende instrumenten. Deze vakdocenten kunnen een instrumentengroep en/of individuele speler apart van de groep extra instrueren. Het lidmaatschap voor het
Aalsmeers Jeugdorkest beslaat een
periode van 27 weken, verdeeld in
drie periodes van 9 weken die worden afgesloten met een presentatie.
Meer informatie over het Aalsmeers
Jeugdorkest, de prijzen en de wijze
van aanmelding is te vinden op de
website van het Cultuurpunt.

RKDES meiden bij de Radio
Aalsmeer - Vrijdag 22 september
waren een vijftal meiden van voetbalvereniging RKDES aanwezig bij
het programma ‘Let’s Go’ van Radio Aalsmeer. Nadat het Nederlands
vrouwenelftal eerder dit jaar Europees Kampioen is geworden, wordt
er ook bij RKDES uitgekeken naar
nieuwe aanmeldingen van enthousiaste meiden in alle leeftijden voor
het voetballen bij de diverse meidenteams. In het radioprogramma
vertelden Danique, Thessa, Hailey,
Alyssa en Jorien met veel plezier
over hun leuke teams, de trainingen
en de goede sfeer.
Ook de ‘roze sokken actie’ kwam
nog ter sprake, want meiden mogen
de maanden september en oktober
Meneertjes. Dan wil Meneertje helemaal niets meer. ‘Meneertje Meer’
is een beeldende en energieke voorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar en
te zien in het Amstelveens Poppentheater op zaterdag 30 september
om 10.30 uur en om 15.30 uur. Toegangsprijs: 8,50 euro. Reserveren
kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.
amstelveenspoppentheater.nl
Beeld: Job van Gelder

gratis mee trainen en bij aanmelden
voor het seizoen krijgen ze roze sokken cadeau! Overigens is het team
van de meiden onder de 17 nog op
zoek naar teamleden van tussen de
14 en 16 jaar. Wel of geen ervaring
maakt niet uit, je bent van harte welkom! Het interview is terug te beluisteren bij Radio Aalsmeer.
Kom snel eens kijken of meetrainen
bij de meiden van RKDES op het
sportcomplex van Kudelstaart aan
de Wim Kandreef.

Jeugdschaken

Luuk aan kop in competitie
Aalsmeer - In de dere ronde van
de jeugdcompetitie bij schaakvereniging AAS heeft Luuk afgerekend
met mede koploper Kjeld. In een
stevige partij gaf de ervaring van
Luuk de doorslag en staat hij nu met
drie punten aan kop in de competitie. Kjeld heeft twee punten. Rune,
Ruben en Jasper voegden zich bij
de subtop door te winnen van respectievelijk Conrad, Marien en Robert. Hierdoor staan Kjeld, Ruben,
Rune en Jasper alle vier op 2 punten en zal Ruben of Rune in de volgende ronde moeten proberen om
Luuk te stoppen. Tim verloor op tijd
van Sam en de partijen tussen Ryan
versus Niek en Kevin versus Dylan
eindigden in zwaar bevochten remises. Stijn en Christiaan waren gemeld afwezig. Simon was uitgeloot.

Kij voor meer informatie en alle uitslagen op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Kom je ook buiten spelen?
Samen met kinderen, ouders, oma’s en opa’s en
omwonenden zijn de afgelopen jaren
vier avontuurlijke speelplaatsen ontworpen.
• Bij de Kamerlingh Onnesweg in Kudelstaart is
een grote avontuurlijke speelplek gerealiseerd.
• Op het Stokkeland zijn meer bosjes gekomen
waar kinderen zich achter kunnen verstoppen
en takkenhutten. Ook zijn er kleine poeltjes
waar je beestjes kunt kijken en lekker nat
kunt worden.
• Bij de Korfstraat ligt een avontuurlijk
speeleiland dat via een slootje met
stapstenen te bereiken is.
• Op de heuvelachtige Bernhardstraat kun je je
verstoppen en door een doolhof van paaltjes
lopen.

Vooral op een warme zomerdag is het Surfeiland
aan de Kudelstaartseweg een heerlijke plek om
met zand en water te spelen en om te zwemmen.
Gezinnen met kinderen kunnen in de buurt
blijven en hoeven niet naar zee om te genieten
van urenlang waterplezier.
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Laatst kreeg ik van een aantal kinderen de
vraag waar je in Aalsmeer buiten kunt spelen. Ze wilden
lekker slootje springen op een avontuurlijke speelplaats. Dit leek me een goede aanleiding om alle
buitenspeelplaatsen, die de gemeente Aalsmeer inricht en beheert, weer eens onder de aandacht te
brengen. Kinderen kunnen natuurlijk overal buitenspelen, maar op deze pagina brengen we alle
officiële buitenspeelplaatsen nog eens overzichtelijk in kaart en een aantal lichten we extra uit.
Aalsmeer heeft 120 speelplaatsen. De afgelopen jaren zijn er verspreid over Aalsmeer vier avontuurlijke
speelplaatsen bijgekomen (Stokkeland, Kamerlingh Onnesweg, Bernhardstraat en Korfstraat). Kinderen
kunnen na schooltijd ook spelen op de meeste schoolpleinen want deze zijn dan openbaar toegankelijk.
Veel speelplezier!
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Aalsmeer is een JOGG gemeente. JOGG staat voor
Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om
gezond eten en bewegen voor kinderen aantrekkelijk
te maken. In het kader van JOGG is buitenspelen
erg belangrijk. Zie ook www.aalsmeer.nl/jogg
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W E TH O U D ER GERTJA N VA N D E R HO E VEN:

Net als veel jongens en meisjes hou
ik ook van voetballen. Op straat
maken we dan ons eigen veldje,
maar misschien is het mogelijk om
in Aalsmeer nog een voetbalkooi
aan te leggen? Kinderen willen
graag buitenspelen en vaak gaan
we dan naar de speelplek dicht
in de buurt. Laatst kreeg ik een
brief van een jongetje dat graag
de speelplaats bij hem in de buurt
wilde opknappen. Binnenkort gaan
we samen met de gemeente kijken.

SURFEILAND

gm

Derek
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Nadat de speelplaats aan de Uiterweg anderhalf jaar
als bouwopslag heeft gediend voor nutsbedrijven die
daar in de buurt werkzaam waren, is de speelplaats
in het voorjaar van 2017 weer in gebruik genomen.
De werklui hadden hun hielen nog niet gelicht of de
kinderen namen alweer bezit van de speelplaats. De
speelplaats is volledig vernieuwd, met zachte rubber
tegels en gloednieuwe speeltoestellen. Bewoners
zijn blij dat het pleintje weer beschikbaar is als
speelplaats voor de kinderen en er is nu ook weer
een locatie waar mensen uit de buurt elkaar kunnen
ontmoeten.

Samen met kinderen en de nieuwe kinderburgemeester
De gemeente knapt regelmatig speelplaatsen op. We proberen speelplaatsen aantrekkelijker en uitdagender
te maken. Speelplaatsen liggen idealiter op een goed zichtbare locatie en krijgen waar mogelijk een
natuurlijke inrichting. Van twee kleinere speelplaatsen maken we soms een grotere. Bij een renovatie of bij
het inrichten van een nieuwe speelplaats betrekken we de kinderen en de buurt. Kinderburgemeester Derek
vindt, net als zijn voorgangers overigens, buitenspelen heel belangrijk en wil ook graag meedenken bij de
inrichting van nieuwe speelplaatsen. Derek: ”Ik zou het leuk vinden om samen met andere kinderen een
speeltuin voor wat oudere kinderen te ontwerpen en dan bedoel ik dus geen schommeltjes en een wip.”
Heb je ideeën voor Derek mail dan naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl

T R A P V ELD JE S

SKAT EBA N EN

Er zijn natuurlijk nooit genoeg trapveldjes om
nieuwe Messi’s en Van der Sandens op te
leiden, maar verspreid over Aalsmeer liggen
15 trapveldjes waar toch goed geoefend kan
worden om profvoetballer te worden.

Aan de Christinastraat en de Bilderdammerweg
liggen twee mooie skatebanen. Maar ook de
steppende jeugd is er uiteraard welkom!

ijk

rd

e
me

g

Le

Bach

laan

speelplaats

H

eg

dw

f
oo

speelplaats met trapveld gras
speelplaats met trapveld tegels

natuurlijke speelplaats

Wist je dat?

skatebaan
trapveld gras
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Vorig jaar is ook de speelplaats aan de
Violenweg/Begoniastraat opgeknapt. De oude
bielzen zijn verwijderd en er zijn nieuwe
speeltoestellen geplaatst en er kan nu weer
lekker buitengespeeld worden.
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• Kinderen na schooltijd ook kunnen spelen op de meeste schoolpleinen in de gemeente?
Overigens onderhoudt elke school zelf haar eigen plein.
• Honden en speelplaatsen niet samengaan. Honden mogen daarom niet op speelplaatsen komen.
• Zelfgebouwde (boom-)hutten door de gemeente helaas moeten worden afgebroken?
Dit wordt gedaan in verband met de veiligheid.
Voor meer informatie of als u vragen of ideeën hebt kunt u mailen naar wb@amstelveen.nl
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• 28 september 2017
Aalsmeerse Kevin helaas niet door
26 Nieuwe Meerbode

Als negende over de finish!

9 Karttalenten door naar
halve finale Talentscouting
Aalsmeer -Afgelopen zondag 24
september vond bij Kartcentrum Lelystad de kwartfinale van de Formido Talentscouting plaats. Na hun
eerste trainingsdag op 9 september, moesten de 13 geselecteerde deelnemers nu tijdens drie races hun snelheid, techniek en potentie aan de jury laten zien, waarna er vier afvielen. De negen overgebleven talenten krijgen op 18 november in Lelystad hun volgende
trainingsdag, bestaande uit techniektraining op het circuit, mediaen presentatietraining en opdrachten voor sponsorfinding en signeersessies. De Formido Talentscouting
werd vorig jaar voor het eerst gehouden en is speciaal bedoeld voor
karttalenten tussen 7 en 10 jaar, die
nog geen wedstrijdlicentie hebben.
In juli en augustus 2017 zetten bijna 400 kinderen een tijd neer bij
Kartcentrum Lelystad. Daarvan gingen de 12 provinciesnelsten plus de
overall snelste door naar de kwartfinale. De halve finale vindt plaats op
zaterdag 23 december, waarna de
grote finale op 13 januari tijdens de
Kartbeurs van Nederland verreden
wordt. Meer informatie: www.kartcentrumlelystad.nl/formido-talentscouting
Kartrace voor kinderen
De kwartfinale van de talentenjacht
werd gehouden tijdens de jaarlijkse Formido Kidskartcup, een speci-

ale kartrace voor kinderen vanaf 4
jaar. Door de nieuwe huurkarts van
Kartcentrum Lelystad, konden ook
kinderen meedoen die nog geen eigen kart hebben. “Voor de deelnemers aan de Formido Talentscouting
was dit een perfecte dag om kennis
te maken met de spanning en opwinding van een echte kartrace. Ze
moesten in drie ronden laten zien
wat ze in huis hadden, zo konden
we alle criteria goed beoordelen.
Eigenlijk zouden er acht doorgaan
naar de halve finale, maar het was
zo close dat we uiteindelijk besloten
nog even door te gaan met negen”,
aldus Christian Snoek, eigenaar van
Kartcentrum Lelystad.
Halve finalisten
De negen deelnemers die door zijn
naar de volgende trainingsdag en
de halve finale van de Formido Talentscouting zijn: Fabian Feliciano
Rebelo (10) uit Dronten, Tim van Elleswijk (8) uit Waddinxveen, Kas de
Kreek (9) uit Oosterhout, Niek van
den Berge (9) uit Heinkenszand,
Annabelle Brian (9) uit Winsum,
Colin van Lammeren (9) uit Vinkeveen, Jayden Thien (9) uit Echt, Vincenzo Raimondo (9) uit Elst en Nick
Fieten (8) uit Westerbork. Afgevallen zijn helaas: Joëlle van den Akker (9) uit Schijndel, Kevin van den
Berg (10) uit Aalsmeer, Jelte Bouma
(8) uit Marrum en Ralph Rozema (8)
uit Staphorst.

De geselecteerde deelnemers voorafgaand aan de kwartfinale van de Formido Talentscouting. Foto: Helen Withaar

Voetbal zondag

Voortvarende start FCA,
maar 0-3 verlies
Aalsmeer - Het zat trainer Marco Bragonje afgelopen zondag totaal niet mee. Veel afzeggingen, onder andere door vakanties en ziektes, noopte hem om diverse oplossingen te vinden. Bij de afwezigen
waren diverse achterhoede spelers.
Richard de Vries, Alexander Goes,
Mark Schut werden node gemist.
In de voorhoede was Gino Singer
overgekomen van een Amsterdamse vereniging, die zijn debuut in het
eerste team van FC Aalsmeer maakte. Ook achterin stonden drie jonge spelers, Sebastiaan Huigsloot,
Sten Piet en Rutger Brusse die er
voor moesten zorgen om het achterin dicht te houden. Aan hun inzet heeft het totaal niet gelegen. Het
was voor deze jeugdige spelers een
zeer leerzame middag. FC Aalsmeer
begon voortvarend aan deze eerste
wedstrijd van het nieuwe seizoen.
Over en weer waren er diverse aanvallen. De thuisclub had van het begin af aan veel moeite om de Warmunda aanvallers in toom te houden. Vooral de nummer 11, Selmo
Kurbegovic, zorgde voor veel gevaar in de Aalsmeerse achterhoede.
Door het niet tijdig ingrijpen in de
zeventiende minuut was het Menno van Noort die van grote afstand
doelman Jeremaih Veldman wist te
passeren, wel moet gezegd worden
dat de bal van richting werd veranderd: 0-1. Het zou moeilijk worden

voor de FC. Ook het gemis van twee
dragende krachten op het middenveld deed zich voelen, Daryl Haime
en Karol Mirowski, waren er niet bij.
Maar FC Aalsmeer deed haar uiterste best, in de vier en dertigste minuut was er een pass van Sebastiaan Huigsloot op Jeroen Ezink die
op zijn beurt een voorzet gaf die
door Remi Pasternak bijna verzilverd
werd. Aalsmeer probeerde het nog
wel voor de rust, maar vond vooral doelman Michael Cristen op hun
weg. Na de thee was het Warmunde dat gelijk van zich deed spreken.
In de acht en veertigste minuut was
het Jasper Kortekaas die doelman
Veldman wist te verschalken: 0-2.
De FC Aalsmeer probeerde het via
Rutger Brusse nog wel, maar ook
deze inzet werd door de doelman
van Warmunda vakkundig onschadelijk gemaakt. Tien minuten voor
tijd was er de 0-3. Het was Billal el
Kourami, die uit een hoekschop ongehinderd met een kopbal Veldman
wist te passeren.
Aalsmeer speelde met de volgende
spelers; Jeremaih Veldman, Daimian
Veldman, Elias el Hadji, Pawel Kocon, Gino Singer, Remigiusz Pasternak, Jeroen Ezink, Rutger Brussen,
Joost van der Zwaard, Sten Piet, Sebastiaan Huigsloot,Bas Voortman,
Nick Sluis, Pim Doeswijk, Patrick
Melman.
Theo Nagtegaal

Zaalvoetbalcompetitie

ZABO start in Proosdijhal
Aalsmeer - Komend weekend start
de ZABO zaalvoetbalcompetitie met
het 42e seizoen. De eerste speelronde vindt plaats in de Proosdijhal aan
de Edisonstraat in Kudelstaart. Ten
opzichte van vorig seizoen zijn er
twee wijzigingen.
De teams van Sportcafé de Midi’s
en Atlas Lions zijn gestopt en de
nieuwkomers heten Bolas Underwear en Football Fanatics. Het programma van zaterdag 30 september ziet er als volgt uit: om 19.00 uur
begint Polonia Aalsmeer tegen Koning Nieuwendijk. Om 19.45 uur is
de aftrap bij Football Fanatics tegen
IBH Aalsmeer. Om 20.30 uur Bolas
Underwear tegen Met & Co en om

21.15 uur tot slot Amsec Piller tegen
LEMO.
Supporters zijn van harte welkom
en de toegang is gratis.
Ook meedoen?
De ZABO kent dit seizoen dus acht
deelnemers met veertien wedstrijdavonden op de speelkalender. Het
bestuur geeft er de voorkeur aan om
zoals vanouds met tien ploegen een
competitie te spelen.
Het is voor geïnteresseerde zaalvoetbalploegen nog steeds mogelijk om zich aan te melden. Inschrijven kan via Zabo-secretaris Richard
Piller op 06-37346909 of stuur een
mail naar: info@zaboaalsmeer.nl

Wereldprestatie van Davy
Heijsteeg op WK triatlon

AV Startbaan B, C en mini pupillen team tweede van Nederland.

Jeugdatletiek

AV Startbaan pupillen bij
Estafette kampioenschappen
Amstelveen - Op zaterdag 23 en
zondag 24 september organiseerde AV Startbaan voor de 18e keer
de Nationale Estafette Kampioenschappen. Aan deze wedstrijd deden meer dan 700 teams met meer
dan 2500 atleten van heel veel Nederlandse atletiekverenigingen mee.
Bij de senioren en junioren A en B
zijn er diverse estafettes waar ook
echt voor de Nederlandse titels gestreden wordt. Op zaterdag deden
voor AV Startbaan maar liefst 22
teams met 51 pupillen mee aan deze kampioenschappen. De pupillen
hebben de laatste week nog veel
geoefend zodat het estafette stokje ook echt zo snel mogelijk (zonder te vallen) over de finish komt.
Dit is daarom ook wellicht het meest
moeilijke, maar daarnaast ook
meest spannende onderdeel van de
atletiek. Daarnaast was het prachtig
lente weer in de herfst, dus de pupillen hadden er heel veel zin in.
Pendelestafettes
De ochtend begon voor de pupillen met de pendelestafette. Hierbij proberen 10 pupillen (5 aan iedere kant) het estafette stokje zo
snel mogelijk heen en weer te brengen. Voor AV Startbaan deden 4 pupillenteams mee, waarbij zowel jongens als meisjes in eenzelfde team
starten. Als eerste waren de gecombineerde teams van de B, C en mini pupillen aan de beurt voor de 10
x 40 meter. Met wellicht het jongste team presteerden de AV Startbaan pupillen het om op dit onderdeel tweede van Nederland te worden. Een knappe prestatie van dit
jonge, maar snelle team. De A pupillen hadden het een stuk moeilijker, met een combinatie van A1 en
A2 pupillen was het moeilijk om van
teams met alleen (grote) A2 pupillen
te winnen. Toch eindigden het eerste team knap op een zesde plaats.
Aan het einde van de ochtend en
het begin van de middag stonden
de meer bekende (gewone) estafettes voor de pupillen op het programma (4 x 40 of 4 x 60 meter).
Hieraan deden 12 estafette teams
van AV Startbaan mee. De jongens

mini pupillen begonnen en verrasten trainers en ouders met een derde plaats op de 4 x 40 meter. Trots
namen Samuel, Leon, Boris en Milan hun medaille in ontvangst. De
meisjes mini pupillen en de jongens
C pupillen kwamen nog wat snelheid te kort. De meisjes C pupillen
werden heel knap zesde van Nederland na hun derde plaats bij de regio
competitie van vorige week. De jongens B pupillen waren op weg naar
het podium, ware het niet dat het
stokje na 130 meter tegen de grond
ging. De twee meisjes B pupillen
teams liepen een hele goede race
met goede eindtijden. Na de jongste pupillen werden de startblokken
verplaatst voor de 4 x 60 meter van
de A pupillen. De A pupillen teams
van Startbaan, met vaak veel A1 pupillen, hadden het moeilijk tegen de
teams van andere verenigingen met
vaak alleen of veel (oudere) A2 pupillen. Toch liepen zowel de jongens
als de meisjes mooie tijden.
Speciale estafettes
Later in de middag was het tijd voor
de laatste estafettes voor de pupillen, de speciale estafettes. Leuke estafettes, want eerst start een
C pupil (40 meter), vervolgens een
B pupil (40 meter) en als laatste 2
A pupillen die beide 60 meter moeten afleggen. Voor AV Startbaan deden 6 estafetteteams mee. Bloedstollende races en hele goede starts
van de C en B pupillen. Het vervolg
in de races van de A pupillen (vaak
A1) was heel sterk, maar ook heel
moeilijk tegen de weer veel grotere A2 pupillen. Weer een leuke en
sportieve dag voor de pupillen van
AV Startbaan, die niet alleen zelf estafettes hebben gelopen, maar ook
konden zien hoe de senioren en junioren heel snel liepen en wisselden. Het baanseizoen is nu echt bijna afgelopen, maar de leukste wedstrijd van het jaar komt er nog aan.
Op 7 oktober strijden de pupillen
(maar ook de junioren en senioren)
om de clubtitels bij de clubkampioenschappen en vanaf begin november gaan de pupillen dan weer
crossen en indoor wedstrijden doen.

Aalsmeer - Op zondag 17 september heeft de Aalsmeerse atleet Davy
Heijsteeg een 9e plaats behaald op
het wereldkampioenschappen triatlon in Rotterdam.
In het centrum van Rotterdam werd
de ‘Grand Final’ gehouden, waarbij de absolute wereldtop aanwezig was. Op zowel de 1/8e (sprint)
als de 1/4e (Olympische afstand)
werden de kampioenschappen gehouden in de verschillende leeftijdscategorieën. Tien minuten voor
de wedstrijd werden de 80 atleten
uit de 14 landen voorgesteld aan
het massaal aanwezig publiek. Om
16.05 uur klonk het startschot voor
de agegroup heren 16 tot en met 19
jaar. Een waterstart zorgde voor het
nodige spektakel waarbij al snel een
kopgroep ontstond van circa 15 atleten. Na het afleggen van de 750
meter zwemmen in de Rijnhaven
kwam Davy als 8e uit het water.
Na een goede wissel draaide Davy als 2e de Erasmusbrug op, waarna het 20 kilometer lange parkoers
over de Willemsbrug, Van Brienenoordbrug in stayerformatie werd afgewerkt. In de laatste fietskilometers werd er zenuwachtig gereden
waarbij Davy nog net een valpartij
kon ontwijken. In de grote wisselzone werden de fietsschoenen gewis-

seld voor de loopschoenen, waarna Davy als 6e het 5 kilometer lange loopparkoers op liep. Een geweldige ronde door het park onder de
Euromast. De top 4 van de wedstrijd
wist zich goed te handhaven, maar
de strijd om de top 10 plaatsen was
losgebarsten. Een rij van 12 atleten
liepen in de laatste kilometer binnen 1 minuut van elkaar. De Australische wereldkampioen Luke Harvey
finishte na 1.02.42 uur. Onder luidde aanmoedigingen van de meegereisde supporters kon Davy zijn top
10 positie vasthouden en kon hij na
1.04.01 uur de finishlijn passeren op
een geweldige 9e positie.

Trampolinespringen

Gaan Fenno en Maura
naar het jeugd WK?
Aalsmeer - Zaterdag 23 september
was een spannende dag voor Fenno van Beek, Maura de Vos en trainer Melvin Dokter van SV Omnia
2000. Fenno (11) en Maura (15) deden mee aan een kwalificatiewedstrijd voor het Jeugd WK Trampolinespringen. Dat vindt in november
plaats in Sofia in Bulgarije. Voor beide springers was het de eerste keer
dat ze aan een kwalificatie voor een
wedstijd van dit hoge internationale niveau deelnamen. Fenno sprong
een goede stabiele verplichte oefening en stond hierna tweede. Ook
zijn keuze-oefening ging goed op
wat kleine slordigheidsfoutjes na.
Hij eindigde uiteindelijk op de derde
plaats met een totaalscore van 78.56
punten. Dat is nog net niet hoog genoeg voor een kwalificatie, maar wel
een score om trots op te zijn!
Ook Maura begon met een stabiele nette verplichte oefening. Zij eindigde hiermee op de derde plaats.
Haar keuze-oefening begon goed,
maar werd aan het einde nog even
spannend door een moeilijke laatste
sprong. Hoewel haar landing niet
optimaal was bleef ze goed staan
en eindigde ze op de tweede plaats
met een totaalscore van 83.205. Ook
dit was nog net niet goed genoeg

voor een kwalificatie, maar wel een
hele mooie start.
Op zaterdag 21 oktober springen
Fenno en Maura opnieuw een kwalificatiewedstrijd.
Beiden kunnen dus nog een maand
trainen om hun prestaties verder te
verbeteren. Ze hebben echter al bewezen zichzelf prima te kunnen meten met hun tegenstanders én de
druk van zo’n belangrijke wedstrijd
aan te kunnen.
Hoewel het dus nog even spannend
blijft of ze echt naar het WK gaan, is
SV Omnia 2000 nu al reuze trots op
deze twee talenten.

6-3 Winst op Legmeervogels!

Goede competitiestart
voor RKDES JO11-4

Gratis schaatsles voor
jong en oud bij VZOD
Kudelstaart - Het nieuwe schaatsseizoen staat op het punt van beginnen. Wie weet dit jaar weer eens een
echte winter met natuurijs. Het is
dan wel zo handig als u de schaatstechniek onder de knie hebt of op
peil houdt. Wilt u ook dat uw kinderen spelenderwijs leren schaatsen of wilt u uw eigen schaatstechniek verbeteren of gewoon eens ervaren hoe het is om op kunstijs te
schaatsen?
Iedereen is van harte welkom om dit
een keer uit te proberen. Zaterdag
7 oktober biedt schaatstrainingsgroep VZOD Kudelstaart zowel jong
als oud de mogelijkheid om deel te
nemen aan een gratis schaatsclinic
op het prachtige ijs van de IJsbaan
Haarlem. De jongste jeugd krijgt
dan een leuke training op de overdekte binnenbaan, de oudere jeugd
en volwassenen op de overdekte
400 meter buitenbaan. Deze clinic
vindt plaats van 15.00 tot 16.00 uur
tijdens het publieksuur.
Aansluitend is er de mogelijkheid
om te zien hoe het er aan toegaat
op het schaatstrainingsuur dat we-

kelijks in de wintermaanden door
VZOD wordt verzorgd. Maak gebruik van deze mogelijkheid om
kennis te maken met het schaatsen op de baan, er gaat een wereld voor u open! Het enige dat u
hoeft te doen is een e-mail te sturen naar voorzitter@stgvzod.nl om u
en/of uw kinderen aan te melden. Er
wordt dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen voor meer informatie over deze gratis clinic op zaterdag 7 oktober!

Loek wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van de
OVAK is op woensdag 4 oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan
de Gerberastraat. Het kaarten op 20
september is gewonnen door Loek
Pieterse met 5325 punten, nipt gevolgd door Gerda van Leeuwen met
5324, Wil ter Horst met 5272 en Wim
Spring in ‘t Veld met 5239 punten.

Kudelstaart - Zaterdag 23 september moesten de kanjers van JO114 om 11.00 uur thuis voetballen tegen Legmeervogels JO11-6. De selectie van de JO11-4 bestond uit elf
spelers wat zorgde voor een ingewikkeld wisselbeleid van de coaches Edwin en Sander. Met Morris
op doel en Twan, Cees en Maik in de
verdediging met daarvoor Jip, Jente en Jesse begonnen de voetballertjes aan de wedstrijd. In de wissel stonden Hugo, Willem, Koen en
Terre. Direct na het fluitsignaal probeerde Legmeervogels het initiatief
te nemen en voordat iedereen er
eens goed voor ging zitten was het
al 0-1. Dat Legmeervogels de smaak
te pakken had, bleek wel uit het direct weer jagen op de bal en opzetten van een nieuwe aanval. Binnen 5 minuten was het ook al weer
0-2 voor Legmeervogels, wederom
maakte zij goed gebruik van de onrust achterin bij RKDES.
Gelukkig vochten de kanjers zich
gedurende de eerste helft terug in
de wedstrijd en geholpen door de
tegenstander kwam er toch nog 1-2
op het scorebord. Dit bizarre eigendoelpunt was een perfect geplaatst
schot achter de eigen keeper. Gesterkt door het doelpunt begonnen
ook de aanvallen te lopen en na een
mooi actie op rechts van Terre, wist
hij de bal goed terug te leggen op
Willem die hem hard achter de keeper schoot: 2-2. Zo vlak voor rust
wist Willem helaas niet nog eens het
net te vinden, na goed terug leggen
van Terre. Met 2-2 gingen de kanjers de kleedkamer in om limonade
te drinken.

In de rust werd binnen het team afgesproken dat het eigendoelpunt
niet telde en dat met een 1-2 achterstand aan het vervolg begonnen zou worden. Na de aftrap bleken de kanjers dan ook echt gebrand om de achterstand goed te
maken en na goed doorspelen van
Jesse kon Jente alleen op de keeper afgaan en de bal snoeihard achter de keeper schieten: 3-2. Achterin
werden weinig duels verloren door
Twan, Cees, Maik, Koen en Willem
in de tweede helft. Voorin wisten de
kanjers de druk op te voeren en na
goed voorbereidend werk op links
was het Jente die met een tikje op
zij Jip instaat stelde om de 4-2 binnen te schieten. Dit betekende het
eerste doelpunt van Jip in een officiele wedstrijd. Niet veel later was het
Terre die op rechts zijn tegenstander
passeerde, het overzicht hield en
Willem aanspeelde. Willem op zijn
beurt speelde zich vrij en tikte de bal
naar Hugo die de bal achter de keeper schoot: 5-2. Koen tekende tegen het eind van de wedstrijd voor
de 6-2 na een knappe solo door de
defensie van Legmeervogels. Dat de
kanjers aan het einde van de wedstrijd wat verslapte gaf eigenlijk ook
niet. De buit was al binnen. Dit leverde naast de 6-3 ook nog een fantastische redding op van keeper
Morris in de laatste minuut waarbij hij een hard schot nog maar net
over kon tikken. Na het laatste fluitsignaal waren de kanjers door het
dolle heen en kregen van de jarige
Jente nog een ijsje. Volgende week
spelen de kanjers uit tegen Hertha
in Vinkenveen.
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Vrijdag voorronde NK
pokeren voor teams
Aalsmeer - Vrijdag 29 september is The Beach het decor voor
een voorronde van het Nederlands
Team Kampioenschap Poker (NTKP). Dit seizoen worden er verspreid
door heel Nederland ruim 55 voorrondes gespeeld. De beste 20% van
de voorronde gaat door naar de halve finales. Uiteindelijk wordt in de
grote finale gestreden voor de titel
‘Beste Pokerteam van Nederland’.
Ook in Aalsmeer en omstreken kan
iedere pokerliefhebber zich met een
team inschrijven en zich misschien
wel kronen tot Nederlands Kampioen.
The Beach wordt omgetoverd tot
een ware pokerroom waarin de
deelnemers in de eerste plaats strij-

den om het beste pokerteam van
Aalsmeer te worden. Het winnende team mag dan een jaar lang deze titel dragen. Daarnaast maken ze
ook nog kans om kampioen van Nederland te worden. “Dit is het enige pokerkampioenschap voor teams
in Nederland en het mooie er aan is
dat het zeer toegankelijk is voor de
vele amateurpokeraars die ons land
rijk is”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het Kampioenschap.
Iedereen die mee wil doen, kan zich
via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het kost een team van 4
spelers slechts 12,50 euro per persoon om mee te doen. De voorronde
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a begint om 19.30 uur.

Winst voor Petra, Sjaak, Jan en Jan

Tweede competitie-avond
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer -De tweede avond van
de sjoelcompetitie werden er betere
resultaten gehaald. Patrick Haring
gooide de eerste 152 punten van het
seizoen. Het lijkt erop dat de sjoelers in de laagste klasse meer moeite hebben met de nieuwe sjoelbakken dan de hoogste klasse. In de
Hoofdklasse scoorde Petra Houweling een eerste plaats met 26 punten en in de C-Klasse was de winnaar Jan Geleijn met 11 punten. Er
werd deze avond afscheid genomen
van (bestuurslid) Herman Berkhout,
die naar Friesland gaat verhuizen.
De uitslagen per klasse waren als
volgt: In de Hoofdklasse was de
hoogste eer voor Petra Houweling, gevolgd door Cock Tukker en
Hans van Leeuwen. In de A-klas-

se was Peter van der Zalm de beste, op twee Pim van der Meer en op
drie Sjaak Siebeling. In de B-klasse wist Jan Alderden te winnen, gevolgd door Thijs Brozius en Wijnand
Springin’tVeld. In de C-klasse behaalde Jan Geleijn Dzn de meeste punten, op twee Mirjam van den
Berg en op drie Klaas de Vries.
Ook de nieuwe bakken eens proberen? Kom gerust een keer sjoelen!
De avonden, die om de twee weken op donderdag gehouden worden in het Dorpshuis in Kudelstaart,
beginnen om 20.00 uur. Er wordt in
4 klassen (op eigen niveau) gesjoeld
en per competitieavond worden
er twee keer tien bakken gegooid.
Voor informatie zie www.sjoelclubaalsmeer.nl.

Wegseizoen afgesloten op plek 2

Owen Geleijn buigt in
oplopende slotmeters

Wim Metselaar in actie. Foto: Henk Knapen

Atletiek, middellange afstand

Opnieuw Nederlands record
voor Wim Metselaar
Aalsmeer - Op vrijdag 22 september vond de finalewedstrijd van het
Heer&Meester Baancircuit plaats
in Hoorn. De wedstrijd werd georganiseerd door atletiekvereniging
Hollandia. Wim Metselaar atleet bij
Atletiekvereniging Aalsmeer in de
leeftijdcategorie M75 en houder van
het Nederlands Record op de 1000
meter nam deel aan de 800 meter.
In eerdere wedstrijden van dit seizoen had Wim al laten zien dat ook
voor de 800 meter een Nederlands
Record binnen de mogelijkheden
lag, maar door blessures had hij het
vereiste niveau nog niet bereikt. De-

ze wedstrijd in Hoorn was de laatste mogelijkheid om in dit wedstrijdseizoen nog een aanval te doen op
dit record. Met de uitgekiende schema’s van trainer Bert Witpeerd werden de moeilijkheden overwonnen.
Afgelopen vrijdag zat alles mee:
niet geblesseerd en ideale weersomstandigheden: geen wind en een
frisse temperatuur. Na een snelle eerste 400 meter werd de eindtijd 2 minuten en 55,53 seconde, een
verbetering met 0,8 seconde ten opzichte van het oude record. Het record leverde Wim ook nog een leuke geldprijs op.

Met z’n allen poseren voor het gemeentehuis. Foto: www.kicksfotos.nl

Derde brommer avondrit:

Fris, maar heel gezellig

Van links naar rechts: Petra Houweling, Marry Verhoeven en Elisa Houweling.
Winnaars trio koppelen in Den Helder.

Beker voor Marry, Petra en Elisa

Moeder en dochters winnen
trio koppelwedstrijd sjoelen
Aalsmeer - Op zaterdag 16 september was er een trio koppelwedstrijd in Den Helder. Er waren
weinig deelnemers van Sjoelclub
Aalsmeer, maar degenen die meededen, scoorden meteen de hoogste punten.
Na 40 bakken gesjoeld te hebben,
werden Marry Verhoeven en haar
dochters Petra en Elisa Houweling kampioen in de A-Klasse met
een gemiddelde van 139,83 en een
hoogste score van 150. De mannen van Aalsmeer moesten het onderspit delven en werden tweede,
maar scoorden wel een 152 bak.
Kees Kuijpers, Cock Tukker en Iko
van Elburg (van EASV Amsterdam)
hadden een gemiddelde van 138,80,
ruim voldoende voor het zilver.

Zaterdag 23 september hield de
Sjoelschijf uit Zaanstad een koppeltoernooi. Kees Kuijpers en Jan Drent
(Zaanstad) wonnen de A-Klasse met 124,43 gemiddeld. De zussen Petra en Elisa Houweling vielen opnieuw in de prijzen en werden
met (slechts) 115,23 punten tweede.
Marja Springin’tVeld en Joke Schagen vielen met een vierde plek net
naast het podium. Hun gemiddelde
was 107,73. In de B-Klasse werden
Cock en Mariëtte van der Vlugt derde met 96,97 gemiddeld en Wijnand
Springin’tVeld werd met vaste koppelmaat Marcel Oostrom van Zaanstad zevende met 95,00. In de CKlasse wonnen Marry Verhoeven en
Sjaak Siebeling met 99,73 gemiddeld.

Aalsmeer - De derde avondrit van
het Aalsmeers Bromfiets Genootschap stond afgelopen zaterdag
23 september op het programma.
Zo’n vijftig bromfietsers verzamelden zich bij café Joppe vanaf zeven
uur in de avond. Voor inwoners een
mogelijkheid om de prachtige nostalgische bromfietsen van dichtbij
te aanschouwen voordat de motoren voor vertrek werden aangetrapt.
De belangstelling was goed, velen
kwamen een kijkje nemen en bleven staan om de deelnemers uit te
zwaaien.
Na wat korte instructies van de organisatie werden de posities ingenomen en vertrok om even voor
acht uur de stoet naar … een voor
alle deelnemers nog onbekende bestemming. De twee voorgaande keren werd Amsterdam bezocht, maar
gezien de drukte in de hoofdstad
was besloten om dit keer een andere richting op te gaan. De rit ging
richting Alphen aan de Rijn via Bilderdam, Leimuiden, Rijnsaterwoute en Woubrugge. Een mooie route met wel enkele donkere en lastige stukjes. Een bromfietser is ten val
gekomen en de passagiere liep licht

letsel op aan haar knie, maar de
tocht kon voortgezet worden. Door
allemaal overigens, weinig pech dit
keer. Slechts één bromfiets wilde
op een gegeven moment niet meer
starten, maar volgens een insider
was benzine tekort het probleem.
In Alphen konden de deelnemers
zich even opwarmen en een consumptie nuttigen, want koud was
het. “Behoorlijk fris”, aldus de organisatie. Het Genootschap (Jan,
Joost, Dirk en Kim) heeft veel complimenten gekregen van de deelnemers na afloop: “Een mooie rit” en
“goed geregeld.”
De rit terug ging via Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker en De Kwakel
en voordat de bromfietsers hun oldies mochten parkeren bij eindpunt, café Joppe, werd een gezamenlijke foto gemaakt voor het gemeentehuis van Aalsmeer. De toerrit was om precies te zijn 58,5 kilometer lang.
Of de bromfietsen nu de schuur
in kunnen om vertroeteld te worden tot het voorjaar? “Tot de volgende rit”, aldus het Bromfiets
Genootschap.”Misschien nog dit
jaar…”

Het vertrek van de bromfietsen bij café Joppe. Foto: Jacqueline Kristelijn

Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A

Sterke competitiestart FC
Aalsmeer tegen Te Werve
Aalsmeer - In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen heeft
FC Aalsmeer meteen een winstpartij behaald. In Rijswijk sleepte de ploeg van Cor van Garderen een zwaarbevochten 2-3 overwinning uit het vuur tegen nieuwkomer Te Werve. Al snel werd duidelijk dat Te Werve een behoorlijke ploeg heeft. Met veel positiewisselingen en vaardige spelers werd
FC Aalsmeer behoorlijk onder druk
gezet. Na een kwartier spelen kregen de bezoekers pas een eerste echte kans via nieuweling Lulinho Martins, maar zijn schot ging
net naast. De thuisploeg, met Kogeldans als aanjager en strateeg,
kwam na een kleine 20 minuten op
voorsprong door Jael Paas. Hij liet
van dichtbij doelman Van der Wiel
kansloos: 1-0. FC Aalsmeer bleef
daarna rustig en liet zich niet uit de
tent lokken. Na een half uur leg-

de scheidsrechter van der Wielen
de bal op de stip na een handsbal
van een Te Werve verdediger. Burak Sitil faalde niet en zette een 1-1
ruststand op het bord. Na de hervatting waren de bezoekers de beter voetballende ploeg en uiteindelijk ook de ploeg met de meeste conditionele bagage. Berry Kramer kon de eersteklasser na een
mooie aanval op voorsprong zetten, maar raakte de vuisten van Te
Werve doelman Scheermeijer. De
thuisploeg drong ook aan, maar het
juiste concept ontbrak. Na een uur
spelen kwam FC Aalsmeer aan de
leiding. Fraai voorwerk van Lulinho
Martins bereikte Michal Kocon. De
Poolse spits haalde de trukendoos
open en met een fraaie omhaal liet
hij de gehele defensie kansloos. Alleen de lat bracht redding. Maar de
terugspattende bal was vervolgens
voor Jasper Werkhoven een mooi

cadeautje om uit te pakken. Met
een geplaatste schuiver bracht hij
FC Aalsmeer in jubelstemming: 1-2
De thuisploeg ging nu nog meer risico’s nemen, maar kreeg er vervolgens nog een tegenstander bij:
zichzelf. FC Aalsmeer rook bloed.
De ingevallen Epi Kraemer was de
aanstoot tot de beslissing. Hij lokte
slim, maar terecht, een strafschop
uit en zo mocht Burak de partij op
slot gooien. Met zijn tweede strafschop bracht hij de marge op twee.
In de toch nog wel hectische slotfase kreeg de thuisclub ook nog
een strafschop na een handsbal
van Burak. Kaz van Oostrom Soede faalde niet, maakte het toch nog
even spannend. Echter, kort daarna
floot scheidsrechter van der Wielen

voor het einde. FC Aalsmeer begint
dus uitstekend aan het seizoen met
een eerste uitzege. Komende zaterdag de eerste thuismatch. Het uit
de hoofdklasse gedegradeerde FC
Breukelen komt naar Aalsmeer.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Rijsenhout - Het seizoen afsluiten
met een zevende overwinning, het
lukte Owen Geleijn zondag 24 september net niet. In het Molenbergcriterium in Heerlen moest de Rijsenhoutse nieuweling in de klimmende slotmeters voorrang verlenen aan nationaal kampioen tijdrijden Casper van Uden.
Acht renners sprintten na veertig kilometer om de overwinning. Dylan
Strik mocht als derde mee op het
erepodium. In het bergklassement
van de dag werd Geleijn als derde geklasseerd. Hij behaalde daarmee voldoende punten om tweede
te blijven in de stand van de KNWUklimmerscompeitie 2017. Van Uden
verzamelde in de nu afgesloten
reeks van vijf heuvelwedstrijden de
meeste punten.

Vanaf komende zondag 1 oktober
gaat het wielerleven van Owen Geleijn verder als veldrijder. Deelname
aan de internationale cross in Gieten is de eerste race van zijn seizoen. Hij laat daarvoor het NK voor
clubs, zaterdag in Dronten, schieten.
De Aalsmeerder Franklin Wessels
komt in de Flevopolder wel aan start
met het team van Wielervereniging
De Amstel. Daan de Groot, Martijn Veling, Marc Veldt, Max van de
Water en Patrick Bos zijn hier zijn
ploeggenoten. In de categorie profs,
eliterenners en beloften vertrekken
72 clubteams voor een tijdrit over 52
kilometer.
John Tromp uit Kudelstaart sloot afgelopen zaterdag zijn seizoen af met
een negende plek in een race voor
60-plussers in Rotterdam.

Biljartvereniging Aalsmeer:

Matige partijen bij teams
Aalsmeer - Het team van Arnold
Heuzen, Aalsmeer B, was de enige
van de dagcompetitie die de winst
in de uitwedstrijd tegen De Sport A
naar Aalsmeer kon brengen.
Arnold Heuzen en Wim Nederstigt
lieten beide 12 punten noteren, Fred
Pol maakte remise en Wim Berghoef
kwam 3 caramboles te kort tegen
Dirk Scherpenzeel. Eindstand: De
Sport A 36 en Aalsmeer B 44 punten.
Het kan verkeren dat ondervond nu
het team van Wil Piet; het vorige seizoen in bovenste regionen mee spelen en kampioen worden en nu stijf
onderaan staan. Maar het seizoen is
nog lang. Bij de uitwedstrijd tegen
BV De Vennepers kon het team van
Wil Piet moeilijk de caramboles maken, Wijnand Knol was goed voor
12 punten; De overige teamleden
moesten een zware nederlaag incasseren Eindstand: BV De Vennepers 43 en BV Aalsmeer 31 punten.
In de derde uitwedstrijd van de
Dagcompetitie moest het team van
Harry Batenburg naar Zoeterwoude,
de verste uitwedstrijd in het district
tegen Rijnegom. Ook daar ging het
erg moeizaam. Joost Dekker won
wel zijn partij tegen Jos Brouwer in
teveel beurten. Henk Bos, die met
zijn te maken 85 caramboles tegen
een tegenstander die er 30 minder
moet, wachtte een hele zware opgave. In 26 beurten en met een tekort
van 14 caramboles verloor Henk zijn
partij.
Ook een groot verschil in caramboles voor Harry Batenburg. Hij moest
53 caramboles maken, zijn tegenstander 35. Ook deze partij ging
voor het Aalsmeer team verloren.
Jammer, maar Henk v/d Sluis onderging het zelfde lot met de te maken caramboles. Het verschil was
te groot in de te maken caramboles per team: Rijnegom totaal 149

tegen en Aalsmeer liefst 220. Eindstand: Rijnegom 40 en Aalsmeer C
34 punten.
In de avondcompetitie doet de C1
goede zaken met een klinkende
overwinning op de BV De Plas, drie
maal de 12 punten. Willem Besselse deed er 13 beurten over tegen Tinus van Tol met een moyenne van
12.46. Teun van Leeuwen deed er
19 beurten over tegen Peter de Rijk
die 93 caramboles tekort kwam. Ton
Bocxe stuurde Gehard van Tol in 25
beurten naar huis. Grote klasse van
Team Wim Besselse. Eindstand: BV
Aalsmeer 36 en De Plas 19 punten.
In de C2a had Hans Spaargaren 20
beurten nodig om zijn 80 caramboles tegen Piet Witteman op tafel te
leggen. Teun Verkaik deed er één
beurt langer over om ook zijn 80
caramboles en een serie 22 te maken tegen Ad van Holstein. Bij Paul
v/d Aar wilde het niet lukken deze
avond, van de 70 caramboles die
Paul moest maken kwamen er 35 op
het bord te staan. Loek Turk maakte
wel een serie van 20 en won de enige partij voor zijn team. Eindstand:
Team Spaargaren 29 en Jacobswoude 23 punten.
Team Plasmeijer moest voor de uitwedstrijd naar Oude Wetering om
het tegen BV De Sport 44 op te nemen. Arnold Heuzen liet als eerste speler zijn 80 caramboles in 21
beurten noteren en liet Gerhard
Zoet achter met een tekort van 36
caramboles. Jan Plasmeijer kon het
niet bolwerken tegen Bert v/d Lip en
kwam 17 caramboles tekort. Joop
Houtman en Ton van Tol, beide 55
caramboles, spannend was het. Na
de 27 beurten was het Ton van Tol
die de 12 punten liet bij schrijven;
Joop Houtman kwam 4 caramboles tekort Eindstand: De Sport 29 en
Aalsmeer 27 punten.
Piet Maarsen

Tafeltennis

Bloemenlust 1 zet goede
competitiestart door
Aalsmeer - De eerste thuiswedstrijd in de Bloemhof werd door
Bloemenlust 1 ruim gewonnen van
Sporting SDO 2 met 7-3. Ed Couwenberg, Johan Berk en invaller
Dirk Biesheuvel verloren alle drie
van dezelfde sterke tegenstander.
Alle andere partijen werden vrij
overtuigend in Aalsmeers voordeel
beslist, alleen in het dubbelspel kropen Ed en Johan door het oog van
de naald (15-13, 6-11, 11-6, 9-11,
11-9).

Bloemenlust 2 speelde uit tegen
HBC 7. Op het laatste moment kon
Dirk Biesheuvel als invaller meespelen in Bloemenlust. Dit was een
gouden zet. Dirk won al zijn partijen inclusief zijn dubbel met Danny
Knol. Danny won twee enkel partijen, maar Horst Krassen verloor helaas al zijn partijen. De enige partij die Danny verloor was met 12-10
in de vijfde game. Horst verloor ook
een 5 gamer met 11-9 in de laatste
game. Einduitslag: 4-6.

Bets en An op één
ouderensoos

Bridge-avond bij
‘Onder Ons’

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van Kudelstaart van 13.30 tot
16.30 uur. Op donderdag 21 september is het jokeren gewonnen
door Bets Teunen met 17 punten,
op twee is Trudy Knol geëindigd met
161 punten en op drie Gerard de
Wit met 211 punten. Bij het klaverjassen behaalde An Uiterwaal deze
week de hoogste eer met 5225 punten. Huub Bouwmeester volgde met
5132 punten en Guda Kluinhaar met
4964 punten. Belangstelling voor
een gezellige kaartmiddag? De Ouderensoos kan nog wel een paar jokeraars en/of klaverjassers gebruiken. Kom gerust eens kijken en
speel mee. Inlichtingen bij mevrouw
R. Pothuizen via 0297-340776.

Aalsmeer - Bridgeclub Onder
Ons heeft op 20 september weer
een gezellige competitieavond gehouden. De eerste plaats in de Alijn was voor Bert Huiskes en Hans
Visser met 65.97%. Op de tweede
plaats Sam Spaargaren en Ed Kilian
met 58.68% en op de derde plaats
zijn Trees de Jong en Hans Pothuizen geëindigd met 56.25%. In de Blijn was de hoogste eer voor Alie
van Verseveld en Til Eveleens met
61.46%. Op twee Ans van Wees en
Gerrit van Luling met 60.94% en op
drie Rietje van der Zwaard en Joke
Hendrikse met 57.29%. In de C-lijn
waren Jassie Klicks en Annie Visser
de beste bridgers met 62.08%, gevolgd door To en Jan Overwater met
57.08% en Wil Groot en Mijnie van
Leeuwen met 51.67%.
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PCOB sluit fietsseizoen af
Aalsmeer - Op dinsdag 3 oktober
maken de fietsers van PCOB-senioren Aalsmeer hun laatste fietstocht
van het jaar. Zoals gebruikelijk is de
start om 13.30 uur bij het Parochiehuis aan de Gerberastraat. De groep
blijft net als vorig jaar deze laatste
tocht binnen de grenzen van de gemeente Aalsmeer.
De tocht gaat langs plekjes waar je
niet zo snel komt en ook plekken
waar de fietsers eerder geweest zijn,
maar die al weer heel erg veranderd
zijn. Hoe de groep precies gaat fietsen, blijft een verrassing. Dit keer
wordt ook naar Kudelstaart gereden. Tijdens de koffiepauze Café Op

de Hoek wordt het fietsseizoen afgesloten. Daarna gaat de tocht nog
voort en eindigt bij het Parochiehuis.
De tocht wordt niet langer dan 25
kilometer.
Hopelijk kan nog genoten worden
van heerlijk herfstweer.
Bij slecht weer wordt via een korte route naar Kudelstaart gefietst.
Wie mee wil fietsen kan gewoon
naar het Parochiehuis komen. Voor
informatie kan contact opgenomen
worden met Jan Westerhof via 0622350307 en e-mail: jan@westerhof50.nl of Jan de Jong via 0297566018 of e-mail: anjan47@kpnmail.nl;

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart

Wouter Rietveld prolongeert
Open Dart kampioenschap

Dineke Westerhof-de Boer (rechts) neemt na 11 jaar VZOD1 afscheid met
een doelpunt.

Korfbalcompetitie

VZOD boekt tweede zege

Wedstrijdzeilen

Inschrijving voor Snowball
Matchracen is open
Aalsmeer - Westeinderzeilwedstrijden organiseert deze winter opnieuw het matchracen in de J22klasse. De races zijn elke derde zondag van de maand vanaf de haven
van de WV Aalsmeer aan de Uiterweg. Per keer kunnen maximaal zeven teams meevaren; enige wedstrijdervaring wordt wel verwacht.
Tijdens de races vaart ieder team
minstens een keer tegen de ande-

re om een zogenaamde round robin
voor de puntentelling compleet te
krijgen.
Vooraf en na afloop zal er veel aandacht worden besteed aan tactiek,
regels van het wedstrijdzeilen en
hoe deze bij situaties op het water
het best benut kunnen worden. Verdere informatie en inschrijven gaat
via www.westeinderzeilwedstrijden.
nl .

Ben van Dam eerste bij het
darten in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 19
september werd er om acht uur begonnen met de dartscompetitie in
het Middelpunt. De teams waren
aardig aan elkaar gewaagd. Ook de
broers Franklin en Sebastiaan Dolk,
die zo zag het er naar uit, in de top
terecht zouden komen. Maar door
een uitval van een teamspeler verliep dit anders. Het was gelukkig
niet ernstig, maar de speler kon toch
het spel niet meer hervatten. Door
het incident moesten de darters
weer even in hun spel komen, wat
niet echt meer lukte. Zo gebeurde
het dat Ben van Dam wel enigszins
weer met de pijlen de juiste dub-

bel uit wist te gooien en zo de eerste plaats behaalde, Kees de Lange werd tweede en de derde plaats
was voor Peter Bakker, wat voor de
broers Franklin en Sebastiaan echt
wel tegen viel, daar zei eerst in de
winnende topscore stonden, maar
nu vierde en zesde werden, want pa
(Hans) Dolk kwam tussen beide in
te staan, hij werd vijfde. Er is iedere dinsdagavond darten, dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. De leeftijd om mee te doen is vanaf 16 jaar
en de kosten zijn 2,50 euro per keer.
De zaal is vanaf half acht open. Darters zijn welkom in ’t Middelpunt in
de Wilhelminastraat 55.

BeNe-League handbal

FIQAS mist teveel kansen
Aalsmeer - In de derde speelronde van de BeNe League reisden de
mannen van FIQAS Aalsmeer zaterdag naar België voor een wedstrijd tegen HC Visé BM, een ploeg
die ook nog niet had gewonnen. Ze
moesten het deze avond doen zonder de geblesseerde Rob Jansen,
Nils Dekker en Michael Kamsteeg.
De ploegen bleken aardig aan elkaar gewaagd en in het begin van
de wedstrijd ging de score dan ook
aardig om en om. Zo stond er na
tien minuten een stand van 5-5 op
het bord na een doelpunt van (topscorer) Robin Boomhouwer. Toch
was het de thuisclub die steeds één
of twee punten voor kwam. En een
minuut of zes voor rust werden dat
er zelfs vier: 14-10. FIQAS knokte
zich terug, kwam weer wat dichterbij en zo gingen de ploegen rusten
bij een 16-14 stand.
Remco van Dam en Erik Blaauw
scoorden meteen na rust, zodat het
weer gelijk was 16-16. De wedstrijd
was weer helemaal open en weer
ging het gelijk op. In ieder geval tot
18-18. Daarna had FIQAS een wat
mindere periode en werden er veel
kansen gemist. Visé profiteerde en
liep in de 16ste minuut uit naar 2218. Er was een gaatje geslagen dat
FIQAS Aalsmeer niet meer wist te
dichten en zo eindigde de wedstrijd
in een 31-26 overwinning voor de
Belgische ploeg. Aanstaande zaterdag spelen de Aalsmeerse mannen
weer thuis: om 19.15 uur tegen Initia/Hasselt, de nummer vijf in BeNe
League. Hopelijk komen ze dan van
de nul af. Doelpunten: Robin Boomhouwer 6, Remco van Dam en Kevin
Hooijman 5, Quinten Ouderland 4,
Tim Bottinga 3, Samir Benghanem,
Wai Wong en Erik Blaauw 1.

Programma
Zaterdag 30 september, 19.15 uur:
FIQAS Aalsmeer – Initia/Hasselt
Donderdag 5 oktober, 20.30 uur:
Achilles/Bocholt – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 14 oktober, 19.15 uur: FIQAS Aalsmeer – Neerpelt
Zaterdag 21 oktober, 19.15 uur: FIQAS Aalsmeer – Quintus
Zaterdag tophandbal
Handballiefhebbers kunnen aanstaande zaterdag 30 september
maar liefst twee topwedstrijden zien
in de Bloemhof, want is er een interessant dubbelprogramma: zowel
de dames als de heren van FIQAS
Aalsmeer spelen een thuiswedstrijd.
De mannen beginnen om 19.15 uur
aan hun BeNe League wedstrijd tegen het Belgische Initia/Hasselt,
daarna spelen de dames om 20.45
uur hun Eerste Divisie wedstrijd tegen ACMAA/DSVD. De dames zijn
overigens wel al op stoom. Afgelopen zaterdag werd in Eindhoven gewonnen van PSV met 24-27.

Programma
handbal
Zaterdag 30 september, veld
10.15 u: FIQAS F2 – DSOV
10.15 u: FIQAS meisjes C1 – VOS
11.05 u: FIQAS E4 – Legmeervogels
11.15 u: FIQAS jongens C1 –
Volendam
19.00 u: FIQAS meiden B1 – Voice
Zaterdag 30 september, zaal
19.15 u: FIQAS Aalsmeer, heren 1 –
Hasselt (BeNe League)
20.45 u: FIQAS Aalsmeer, dames 1 –
DSVD (Eerste Divisie)

Kudelstaart - Na de mooie victory van vorige week had VZOD/FIQAS afgelopen zaterdag 23 september opnieuw de kans om tegen
een, op papier, laagvlieger een goede uitslag neer te zetten. Tegenstander was Woudenberg, op bezoek in
Kudelstaart. Onder een stralende
zon en bij nauwelijks wind kon het
wel eens een mooie korfbalmiddag
worden aan de Wim Kandreef. In
de eerste fase van de wedstrijd leek
het daar echter nog niet op. VZOD
moest nog in de wedstrijd komen en
had moeite om de korf te vinden. De
tegenstander deed hierin mee, maar
had haar vizier toch iets scherper
staan en zo stond er na 10 minuten
een 1-2 stand op het scorebord. De
goedspelende nieuwkomer Vincent
Algra zette VZOD/FIQAS toen naast
Woudenberg. VZOD moest echt een
tandje bijzetten, want Woudenberg
speelde brutaal en gretig en zij nam
dan ook een terechte voorsprong
van 3-4. Paul te Riele egaliseerde weliswaar maar de gasten waren opnieuw spatzuiver van afstand:
4-5. Het team van trainer/coach van
Kooij rechtte toen de rug en drukte het gaspedaal in. In acht minuten werd vier maal doel getroffen en
een belangrijk gaatje was geslagen:
8-5. Bij de Kudelstaartse korfballers leek een last van de schouders
te zijn gevallen en door treffers van
Paul te Riele en Dineke Westerhofde Boer (een mooie wegtrekker)
werd de voorsprong vol vertrouwen
uitgebouwd tot 10-6. De 11-7 van de
prima spelende, dit seizoen debuterende, Maura van Limpt was van ver
en zonder de korf te raken. Daarna
nog maar eens de andere youngster
Algra, die na een rebound gelijk zijn
kans zocht en vond: 12-7. Het slotakkoord in de eerste helft was voor

Westerhof-De Boer die van afstand
de 13-7 binnenknalde.
Na rust was het echter allemaal wat
stroever, misschien lag het aan de
warmte. Beide ploegen moesten
weer op gang komen en dat deed
Woudenberg als eerste. Een onehander van Thomas van de Zwaard
en vrije bal van Hanna Viet braken de ban voor VZOD/FIQAS: 158. Beiden scoorden daarna nog elk
een keer waardoor de comfortabele
voorsprong op 17-10 werd gebracht.
Viet was in deze fase ‘on fire’ want
ook de 18-10 kwam uit haar handen. Woudenberg werd in deze fase overrompeld en wist hier sporadisch een goal tegenover te zetten.
Alyssa te Riele zette de swingende
Kudelstaarters op de grootste voorsprong: 19-11. VZOD leek de overwinning al binnengehaald te hebben, maar Woudenberg vond nog
een laatste stukje energie en kroop
de volgende minuten gestaag dichterbij. Bij VZOD was de angel eruit
en zij zag Woudenberg lijdzaam herrijzen. De Kudelstaarters stonden
droog en Woudenberg scoorde met
een hoog schotpercentage vijfmaal
op rij: 19-16. De treffer van afstand
van Paul te Riele gaf op dat moment
de broodnodige rust en vertrouwen
op een goede afloop. Hierna voerde trainer/coach van Kooij een publiekswissel door voor de zwangere Westerhof-De Boer die haar korfbalschoenen voorlopig even opbergt. De eindstand op deze middag
werd bepaald door Van de Zwaard
die van afstand scoorde: 21-16. Een
nodige en stiekem ingecalculeerde
overwinning die nog wel even behaald moest worden. Aankomende zaterdag 30 september een wedstrijd van andere orde, naar Barneveld tegen koploper Odik.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 30 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Breukelen 1
F.C.A. 2 - Breukelen 2
V.V.C. 5 - F.C.A. 3
F.C. Amsterdam 3 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 – V.V.A./Spartaan 6
V.V.C. 7 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 - H.Y.S. 4
F.C.A. 8 – R.A.P. 11
D.C.G. 45+1 - F.C.A. 45+1
Vrouwen
F.C.A. V1 – D.E.V.O.’58 V1
Zeeburgia V2 - F.C.A. V2
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1–Kadoelen V1

14.30 u
11.45 u
15.00 u
11.45 u
14.30 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u
15.45 u
13.00 u

S.C.W.
SCW 45+1–V.V.Z.’49 45+1

14.30 u

Zondag 1 oktober:
F.C.AALSMEER
A.S.C. 1 - F.C.A. 1
14.00 u
Ouderkerk 2 - F.C.A. 2
11.30 u
K.D.O. 3 - F.C.A. 3
11.30 u
Badh.dorp 2 - F.C.A. 4
12.00 u
Hertha 2 - F.C.A. 5
12.00 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Rijnland 1
14.00 u
S.D.Z. 3 - R.K.D.E.S 2
14.00 u
R.K.D.E.S. 3 – Amsterdam 2 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – H.B.C. 3
12.00 u
Roda’23 5 - R.K.D.E.S. 5
14.30 u
Parkstad 3 - R.K.D.E.S. 6 11.30 u

FCA 3 thuis in actie aan de Beethovenlaan. Foto: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Vorige week vrijdag was in het Dorpshuis van Kudelstaart de Open Dart Kampioenschap. Met 44 deelnemers was het
gezellig druk. De nieuwe verlichting
op de dartsborden viel ook bijzonder goed in smaak. De led surround
verlichting belichtte het dartsbord
aan alle kanten. Zodoende was
goed zichtbaar dat Wouter Rietveld
vaak de juiste vakjes raakte, waardoor hij zijn Open titel van 2016 met
succes verdedigde. Met twee Open
titels kwam Wouter op gelijke hoogte met Danny Zorn en Marco Cornelisse. Als Wouter er volgend jaar
in slaagt voor de derde keer op rij
te winnen, is de wisselbeker, die dateert van 2002, definitief in zijn bezit.
Chris Schuurman en Remco Pannekoek waren ook bijzonder goed op
dreef. Remco haalde knap de halve
finale en stond zelfs met één been
in de finale, maar Chris wist een 0–2
achterstand toch nog om te buigen
in een knappe overwinning en een
verrassende plek in de finale. Erik
Jan Geelkerken werd door Wouter
uit de finale gehouden. De verliezerronde kende ook dezelfde winnaar als vorig jaar. Bak had zijn zinnen gezet op de ‘Grote Overwinning’, maar moest voor het tweede
jaar op rij genoegen nemen met de
titel op het tweede niveau. Ook hier
was een verrassende finalist, Leon Spaan stond voor het eerst ooit
in een finale bij de Poel’s Eye. Rene Kruit en Ilona van Emden bereikten de halve finale. Aangezien de

Open tevens de eerste speelavond
van het seizoen was, waren er nóg
twee niveaus, waarover volgende
week meer in deze krant. Volgende week vrijdag 6 oktober is de volgende speelavond van de Poel’s Eye,
met hopelijk weer veel nieuwe gezichten. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye
is laagdrempelig en geschikt voor
alle niveaus; hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Man en vrouw, jong
en oud, iedereen speelt door elkaar,
maar dankzij het vier niveau systeem komt iedereen op zijn eigen
niveau terecht. De inschrijving sluit
om 20.00 uur, deelname kost vier
euro en de minimum leeftijd is 15
jaar. Op de website www.poelseye.
nl is nog meer informatie te vinden.
Winnaar Wouter Rietveld (links)
naast finalist Chris Schuurman.

TeamTimmerman tevreden

Tour de Poel: Mooie routes
en groot aantal deelnemers
Aalsmeer - Afgelopen zondag vond
voor de vijfde keer op rij de Tour de
Poel plaats. Deze fietstocht met verschillende afstanden wordt jaarlijks
georganiseerd door TeamTimmerman. Het inschrijfgeld van de deelnemers komt ten goede aan een
door het Team gekozen goed doel.
Dit jaar is dat Kinderdienstencentrum De Lotusbloem in Aalsmeer.
Om 8.00 uur ‘s morgens meldden
zich al de eerste wielrenners bij
de inschrijftafel aan het Westeinder Paviljoen bij het Surfeiland. Zij
kwamen voor de langste afstand
die gereden kon worden, namelijk
110 kilometer. Terwijl de watertoren
in de mist verdween stapten zij op
de pedalen om de uitgepijlde route
te volgen. Deze route ging via Abcoude, langs Loenen aan de Vecht,
naar Haarzuilen en via Alphen aan
den Rijn terug naar Aalsmeer. Er
was weer geprobeerd een verrassend mooie route in elkaar te zetten.
“We zijn op plekken geweest die we
nog nooit hadden gezien”, was een
veel gehoorde reactie na afloop. De
route van 70 kilometer was dit jaar
nieuw. Deze route viel samen met
de 110 kilometer tot aan Breukelen.
Daar boog deze af richting Wilnis en
via De Hoef terug naar Aalsmeer.
Deze afstand werd ook veel gereden, een goede keus dus van het
Team om deze route toe te voegen.
Toen de mist opgetrokken was kwamen de recreanten zich inschrijven
voor de 40 kilometer en ook de kinderen kwamen met hun ouders of
opa’s en oma’s om de familieroute
van 10 kilometer te rijden. De 40 ki-

lometer route ging via Nes aan de
Amstel naar Ouderkerk, vandaar
uit weer terug via Stokkelaarsbrug
langs de Waver. Een prachtige route volgens veel deelnemers. Bij iedere afstand was in de route een controlepost opgenomen, waar onder
het genot van bijvoorbeeld een kopje koffie uitgerust kon worden. Ook
was hier fruit, dat geschonken was
aan het Team, beschikbaar voor de
deelnemers. Na afloop wachtte er
bij de finishboog voor elke deelnemer een warm onthaal. Voor de kinderen was er een attentie. Zij konden zich na afloop ook nog vermaken op het springkussen. Veel deelnemers kletsten nog even na op het
terras van het Paviljoen onder het
genot van een drankje en een bittergarnituur. Een deelnemer heeft
de route helaas niet af kunnen maken. Hij kwam dusdanig ten val, dat
hij met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht voor onderzoek. Na behandeling mocht hij diezelfde dag nog naar huis. Heel vervelend maar gelukkig is het goed afgelopen. Onder de deelnemers werden vijf cadeaubonnen van 20 euro verloot. Na afloop vond de trekking plaats, de winnaars worden
persoonlijk benaderd. TeamTimmerman kijkt al met al tevreden terug
op deze vijfde editie. Het weer zat
mee en er heeft weer een mooi aantal deelnemers meegedaan die stuk
voor stuk enthousiast waren. Van
het inschrijfgeld kunnen ‘pedalo’s’
worden aangeschaft voor De Lotusbloem. “Weer een mooi doel bereikt”, aldus TeamTimmerman.

van der Laarse met 56.25% en 3e
Peter Jager-Chris Visbeen 55.36%.
In de B-lijn: 1e Bep Heijtel-Ans van
Wees met 59.52%, 2e Rietje van der
Zwaard-Tiny Brander met 59.23% en
3e Stien en Frits Blommestijn met
57.44%. In de C-lijn: 1e Atie Doeswijk-Huub Zandvliet met 63.10%,
2e Rita van Rooij-Ria van Dommelen met 61.61% en 3e Hennie Jooren-Jan van Zwieten met 54.76%. In
de D-lijn: 1e Hans de Graaff-Joke
Wesseling met 61.31%, 2e Laurens
en Rina Veldt met 58.04% en 3e
Trees de Jong Hans Pothuizen met
55.95%. In de E-lijn: 1e Gerrit en Letta van Luling met 59.23%, 2e Thea
Gorter-Ria Spiekman met 58.93% en
3e Piet Vis-Adriaan Spaargaren met

56.25%. In de F-lijn: 1e Janny KooijMarry van Leeuwen met 58.39%, 2e
Annemarie Oudeman-Lenie Balder
57.10% en 3e Tineke Visser-Chris
van den Bol met 56.17%.

Mooi weer tijdens 16e
Bridge Kroegentocht
Aalsmeer - Op zaterdag 23 september organiseerde bridgeclub
Onder Ons na een onderbreking van
twee jaar de 16e Aalsmeerse Bloemen Bridge Kroegentocht. Onder
fantastische weersomstandigheden
trokken 168 bridgers en bridgesters
door het centrum van Aalsmeer om
in zeven verschillende locaties vier
spellen te spelen. Tussen de rondes was er voldoende tijd om zich
lopend of fietsend naar de volgende gelegenheid te begeven. Na de
vierde ronde werd er een heerlijke
lunch geserveerd, zodat men daarna met frisse moed aan de laatste
drie ronden kon gaan beginnen.
Om circa half vijf was de prijsuitreiking in restaurant De Oude Vei-

ling waar onder het genot van een
drankje nog even gezellig nagepraat
kon worden. Daarna was er voor iedereen een mooie plant en kon men
voldaan huiswaarts keren. De organisatie kan terugkijken op een heel
geslaagd evenement en hoopt volgend jaar opnieuw deze kroegentocht te organiseren. Bedankt voor
hun deelname worden: Marcon, De
Praam, De Zotte Wilg, Brasserie De
Nieuwe Meer, De Jonge Heertjes, Il
Gusto en De Oude Veiling. Een speciaal woord van dank voor de mensen van Bridgeclub Onder Ons die
met veel inzet dit evenement hebben doen slagen! De Uitslag: in de
A-lijn: 1e Jan en Jelly Breetvelt met
58.63%, 2e Joke Hendrikse-Henny

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

