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Kom je 
ook buiten 

spelen?
Lees verderop in deze krant

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. 

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

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.

BROEKENWEEK

2e
BROEK
h a lv E
pRijs

op geselecteerde items
(goedkoopste broek voor de halve prijs)

t/m 8 oktober

BROEK
h a lv
op geselecteerde items

h a lv
op geselecteerde items

vanuffelenmode.nl

Van Cleeffkade 1, Aalsmeer

Tel. 0297-360950
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Aalsmeer: Omg. Oosteinderweg, 
 Nieuwbouw bij Lijnbaan(300 kranten)
Aalsmeer: Omg. Spinradhof, Vlasakkerlaan,
 Twijnderlaan (200 kranten)
Aalsmeer: Omg. Clusiusstraat, F.A. Wentstraat (180 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Aalsmeer: Omg. Oosteinderweg, 

welkom

BEZORGERS/STERS

IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

Grote opkomst tijdens tweede themabijeenkomst

Duurzaamheid gaat over 
wonen, werken en leven
Aalsmeer - ‘Hoe kan Aalsmeer ver-
duurzamen?’ was het thema van de 
tweede bijeenkomst van Aalsmeer 
inzicht. De opkomst en het enthou-
siasme waren groot. Na een inspi-
rerende inleiding van duurzaam-
heidsgoeroe Maurits Groen lie-
ten Piet Briët van Royal Flora Hol-
land, Harry Stokman van Direct Cur-
rent en Sjaak van der Linde van Vi-
ta Amstelland zien hoe hun organi-
saties met duurzaamheid bezig zijn. 
Daarna gingen deelnemers met el-
kaar in gesprek. Dat leverde inte-
ressante discussies en verrassende 
ideeën op. 

Elkaar inspireren
Burgemeester Jeroen Nobel: “Duur-
zaamheid gaat voor een groot deel 
over bewustwording, van elkaar le-
ren en elkaar inspireren. Mensen 
willen wel, hebben ideeën, maar 
weten niet altijd hoe ze die moe-
ten uitvoeren. Als gemeente kun-
nen wij hier een rol in spelen. Sti-
muleren, aanjagen, partijen met el-
kaar verbinden, het samen doen. Ik 
hoop dat deze bijeenkomst tot nieu-

we inzichten en ontmoetingen heeft 
geleid.”

Opwarming aarde
Maurits Groen overtuigde de aan-
wezigen van de urgentie van het 
onderwerp en ging in op de gevol-
gen van de opwarming van de aar-
de. “Als we zo doorgaan als nu, zijn 
over 15 jaar al onze fossiele energie-
bronnen op.” Daar was de zaal wel 
even stil van. Maar zijn boodschap 
was ook: begin bij jezelf. Duurzaam-
heid is doen en niet denken dat een 
ander het al doet. Fair trade choco-
lademerk Tony Chocolonely is ont-
staan als idee van één persoon en 
inmiddels uitgegroeid tot het twee-
de chocolademerk in Nederland.

Afvalstromen en energie
In het tweede deel van de bijeen-
komst gingen deelnemers dieper in 
op verschillende aspecten van duur-
zaamheid. Royal Flora Holland is be-
zig met het verduurzamen van de 
keten, maar ook met het verduur-
zamen van de afvalstromen en hun 
energievoorziening. Bedrijven kun-

nen veel van elkaar leren op dit ge-
bied 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 be-
spaard 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 duurzaam-
heid. “Dat zit wel goed in Aalsmeer”, 
vonden aanwezigen. 
“Aalsmeer is een betrokken ge-
meenschap met oog voor elkaar, 
maar we zouden opener mogen zijn 
naar andere groepen in onze sa-
menleving.” 

Dorp en Metropool
De volgende bijeenkomst is op 
maandag 30 oktober en heeft als 
thema ‘het Dorp en de Metropool’, 
Aalsmeer in een veranderende we-
reld. Locatie: het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Doe (ook) mee. Aan-
melden is al mogelijk via: www.
aalsmeerinzicht.nl

Huur- en koophuizen voor starters
Woningbouw VVA-terrein 
in Raadsvergadering
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 28 september komen burge-
meester, wethouders en fracties bij-
een voor de maandelijkse raadsver-
gadering. Op de agenda staat on-

der andere de startnotitie voor wo-
ningbouw op het voormalige VVA-
terrein aan de Dreef. De oude voet-
balvelden worden deels betrok-
ken bij het Hornmeerpark, krijgen 
voornamelijk een groene inrichting, 
maar ook de brede school De Triade 
gaat hier verrijzen. Verder is de ge-

meente voornemens hier woningen 
te bouwen op het gedeelte aan de 
kant van de Zwarteweg. Het voor-
stel van het college is om hier circa 
56 sociale huurwoningen voor een-
persoonshuishoudens en 24 star-
terswoningen (koop) te realiseren.

Procedure
Na vaststelling van de startnotitie zal 
het bestemmingsplan gewijzigd wor-
den om deze woningbouw planolo-
gisch mogelijk te maken. Nadat het 
bestemmingsplan onherroepelijk is, 
wordt de grond bouwrijp gemaakt en 
krijgt woningbouwvereniging Eigen 
Haard de opdracht om de huurwo-
ningen te ontwikkelen. De verwach-
ting 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 ge-
meente (www.aalsmeer.nl), maar 
uiteraard zijn belangstellenden wel-
kom om op de publieke tribune 
plaats te nemen. De vergadering in 
het gemeentehuis is openbaar en 
begint om 20.00 uur. 
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KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

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. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan 
van de Helende Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek 
Amsterdam, tel. 020-5923315.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de praktijk-
uren raadpleeg de mededelingen op het 
antwoordapp. van uw eigen tandarts.

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
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

INFORMATIEF

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.MEERBODE.NL
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Breicafé in het 
Parochiehuis

Aalsmeer - Kom gezellig naar het 
Rode Kruis Breicafé iedere eerste 
donderdag van de maand. Het brei-
café is bedoeld voor iedereen die 
graag creatief bezig is en dit met 
elkaar wil delen. Maar ook wie en-
kel voor de gezelligheid langs wil 
komen is van harte welkom. Voor 
mannen en vrouwen! Neem gerust 
ook uw eigen werk mee! Het eerst-
volgende 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. Kos-
ten: 1.50 euro per persoon. De vol-
gende 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 ka-
pel in huis. Zij stelt deze kapel open 
om met elkaar een meditatieve vie-
ring te houden op vrijdag 29 sep-
tember om 20.30 uur. Daarna is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten. Aardig misschien om eens mee 
te vieren. Welkom!

taling in het Engels. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en 16.30u. met ds. K.D. Hui-
zinga uit Hoorn.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag woordcommunieviering 
met N. Kuiper in Kloosterhof. 
Zondag 9.30u. Gezinsviering met  
m.m.v. kinderkoor. Om 14u. Pool-
se dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag 16u. Geen dienst.  
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
P.J. Vrijhof en Tienerdienst. Om 
16.30u. Verhaaldienst met Hans 
Bouma.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.  

Zondag 9.30u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. Cantor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 2 oktober 
o.l.v. Evang. Anthon v/d Laak.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

wijksteunpunt Seringenhorst, 
Parklaan vanaf 20u. Op 10 ok-
tober met Peter Slagter over ‘De 
wijsheid van Prediker’.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Wim de 
Knijff.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Bert 
Hoving. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. Diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.  Zondag 10u. 

Dienst met ds. Liesbet Geijl-
voet. Collecte Ned. Bijbelgenoot-
schap. Zondagsschool 10-11u. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dient met dhr. R. 
Prent, Amstelveen. Kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
 Zondag 10u. Dienst met ds. G.H. 

Fredrikze, Harderwijk. Organist: 
M. Noordam en 18.30u. Zang-
dienst. Om 10u. dienst in Zorg-
centrum Aelsmeer met dhr. D.W. 
Vollmuller, Aalsmeer.

 -  Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J. Haeck, Zeist. Organist: 
Johan v/d Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-

 Zondag 
1 oktober

Elke dinsdag, voor iedereen
Open huis in Het Baken
Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen 
wordt van 9.45 uur tot circa 11.30 
uur open huis gehouden voor ont-
moeting tussen de wijk en de Open 
Hofkerk. Belangstellenden zijn wel-
kom in Het Baken aan de Sport-
laan 86. Het ‘Open Huis’ is een in-
loophuis van de kerk voor iedereen. 
Een plek waar men het gevoel heeft 
welkom te zijn. Elke dinsdagmor-
gen kunt u hier terecht om een kop-
je koffie of thee met elkaar te drin-
ken. Dit Open Huis voorziet in een 

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

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor 
Con Amore heeft op de eerste maan-
dag 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 verpak-
kingsmateriaal door zowel particu-
lieren als bedrijven. De opbrengst 
komt ten goede aan de koorkas van 
het mannenkoor. Op maandag 2 ok-
tober 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 verhaal-
dienst gehouden in de Ontmoe-
tingskerk 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 wer-
den romans aan haar gewijd. Ze is 
te zien in cantates en opera’s, mu-
sicals en films en vormde de inspi-
ratiebron voor vele gedichten: Maria 
Magdalena. Wie is ze, deze vrouw? 
En wat heeft ze te zeggen? Zich in-
levend, zo empathisch mogelijk, laat 
Hans Bouma Maria Magdalena zelf 
aan het woord. Iedere belangstel-
lende is van harte welkom.

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

Nazomer-orgelconcert in 
de Dorpskerk zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 30 sep-
tember wordt er vanaf 20.00 uur in 
de Dorpskerk aan de Kanaalweg 12 
een orgelconcert gegeven door or-
ganist Hugo van der Meij. Hij is een 
virtuoos op het orgel en wil de con-
certbezoekers een muzikale verras-
sing bezorgen! 
Hugo van der Meij (1992) zat al op 
zeer jonge leeftijd veel achter de pi-
ano. Na een jaar algemene muzikale 
vorming begon hij als 7-jarige pia-
nolessen te volgen op de plaatselij-
ke muziekschool. Aansluitend volg-
de hij privéles van Peter Bontje. In-
middels was hij op het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag uitge-
nodigd om te komen voorspelen, er 
werd een absoluut gehoor gecon-
stateerd. Elke dag was hij achter de 
piano te vinden. De eerste uitnodi-
gingen voor bruiloften, etc. kwamen 
binnen en in die tijd kwam er ook 
steeds meer interesse voor het or-
gel. Hij was zestien toen hij orgelles 
ging nemen bij Sjaak van Duijn op 
het orgel van de Oude kerk in Kat-
wijk. Vooral improviseren bleek een 

sterke kant te zijn. In die tijd ont-
moette hij Hendrik van Veen en hun 
samenspel bleek een succes! Ver-
schillende keren heeft Hugo mee-
gewerkt aan een concert van de 
organist Andre Knevel en Liselot-
te Rokyta (panfluit). Hugo is orga-
nist 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 Schevenin-
gen en Christelijk kannenkoor David 
te Lisse. Daarnaast geeft hij orgel-
concerten, zowel samen met ande-
re organisten als solo. Hij heeft di-
verse cd’s opgenomen in verschil-
lende kerken.
Het nazomerconcert begint zater-
dag om 20.00 uur. De toegang be-
draagt voor volwassenen 10 euro en 
kinderen tot 12 jaar betalen 5 eu-
ro entree. Voor verdere informatie: 
www.zingenenzo.com. 

Begra hervat bijbelstudies
Aalsmeer - Begra start aanstaan-
de maandagavond 2 oktober weer 
met haar Bijbelstudies in De Mendel 
(voorheen Heliomare) aan de Zwar-
teweg 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 Jo-
hannes 3:16! Dat geeft zekerheid, 
rust en houvast voor heden en toe-
komst. Wil je je niet laten overwel-
digen door het wereldnieuws, weet 
je dan welkom. Worstel je met vroe-
gere zekerheden over een drie-
enig God en tegenstander Satan, 
kom dan naar deze leerzame avon-
den. Neem je studieboek, de Bijbel 
(het meest verkochte boek ter we-
reld) wel mee. In de huidige maat-
schappij 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 

heeft als doel: groeien in geloof, lief-
de 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 groei-
en. 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.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op woensdag 4 ok-
tober kan ieder die van handwer-
ken houdt of een andere hobby 
heeft weer terecht in het Lichtba-
ken aan de Aalsmeerderweg, Rij-
senhout. Vanaf 10.00 uur staan kof-
fie en thee klaar. Ook als je zo eens 
even wil binnenlopen, hartelijk wel-
kom. Verdere inlichtingen bij: Gre 
Tuinstra via 0297-331545 en bij Adri 
van Limpt via 0297-320799.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 4 okto-
ber van 9.30 tot 11.30 uur is er in-
loop en ontmoeting. Onder het ge-
not van een kopje koffie of thee 
even met elkaar voor een praat-
je en wat gezelligheid. Alle belang-
stellenden zijn hartelijk welkom in 
de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Informatie over 
rondreis Israël

Leimuiden- Op zondag 1 oktober is 
er in kerkelijk centrum De Ontmoe-
ting in Leimuiden een informatie-
bijeenkomst over een negendaag-
se rondreis naar Israël van 8 tot en 
met 16 mei 2018. De directe aanlei-
ding voor de reis is dat Israël vol-
gend jaar in mei zeventig jaar hoopt 
te bestaan. Vanuit de Protestantse 
gemeente Leimuiden wordt er jaar-
lijks 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 di-
mensie en verdieping. De reis gaat 
in de voetsporen van Jezus en be-
gint 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 middel-
punt en wordt als laatste uitvoerig 
bezocht. De informatiebijeenkomst 
is vrij te bezoeken en wordt gehou-
den van 13.30 tot 15.00 uur aan de 
Dorpsstraat 51 in Leimuiden.

Info ‘Senioren 
en veiligheid’

Aalsmeer - Voor ouderen worden 
op 4, 6 en 11 oktober voorlichtings-
bijeenkomsten over veiligheid geor-
ganiseerd. Op woensdag 4 oktober 
zijn ouderen welkom in Zorgcen-
trum ’t Kloosterhof in de Clematis-
straat 16. De aanvang is 15.00 uur. 
Op vrijdag 6 oktober is de bijeen-
komst vanaf 14.30 uur in Wijkpunt 
Voor Elkaer aan Nobelhof 1 te Ku-
delstaart en woensdag 11 oktober 
wordt vanaf 14.30 uur informatie ge-
geven over senioren en veiligheid in 
het Wijksteunpunt aan de Bilderdijk-
hof 1 te Uithoorn. Ouderen zijn van 
harte welkom. De toegang is gratis. 

Bloementour 
op 7 oktober

Aalsmeer - Zaterdag 7 oktober 
gaat de Bloementour om 12.30 uur 
vanaf de Poelweg (bij Van Zaal) van 
start. De stoet van zestig vrachtwa-
gens en bijzondere voertuigen gaat 
via de Burgemeester Kasteleinweg 
richting het Centrum. De Bloemen-
tour wordt al een groot aantal ja-
ren georganiseerd om kinderen en 
jongeren met een beperking de dag 
van hun leven te geven. Er zal regel-
matig op de claxons gedrukt wor-
den, schrik niet! De begeleiding 
vindt plaats met motoren van mo-
torbegeleiding Nederland. De orga-
nisatie is in handen van Henk Ap-
pelboom.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 30 septem-
ber gaan de leden van Drumfanfare 
Melomanie en handboogvereniging 
Target weer huis aan huis oud pa-
pier ophalen. De lopers hopen dat 
het papier in tilbare dozen aan de 
rand van de weg geplaatst worden. 
De opbrengst van het oud papier 
komt ten goede aan beide vereni-
gingen. Daarna is de eerstvolgende 
ophaalronde zaterdag 28 oktober. 

Zangdienst in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Aanstaande zondag 
1 oktober staat er weer een zang-
dienst op het programma in het ka-
der van ‘Zingen in de Dorpskerk’. Er 
wordt deze avond, die aanvangt om 
18.30 uur, medewerking worden ver-
leend door het plaatselijk Interker-
kelijk Koor Aalsmeer onder leiding 
van André Keessen. Het koor zal de-
ze avond een aantal nummers ten 
gehore brengen en ook de samen-
zang zal uiteraard niet ontbreken, 
begeleid door de heer Keessen op 
het schitterende Knipscheer orgel 
van de Dorpskerk. Er staan weer di-
verse bekende nummers op het pro-
gramma. De dienst staat verder on-
der leiding van dominee E.J. Wester-
man. Het belooft het weer een mooie 
en muzikale dienst te worden in de 
Dorpskerk aan de Kanaalstraat.

Je ziet het pas, als 
je het gelooft

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
biedt dit najaar zorgprofessionals 
uit Amstelveen en Aalsmeer geac-
crediteerde trainingen aan over ont-
spoorde mantelzorg: ‘Je ziet het pas, 
als je het gelooft’. Professionals wor-
den getraind in het herkennen van 
en handelen bij ontspoorde mantel-
zorg. De training gaat dieper in op 
het onderwerp ontspoorde man-
telzorg. Ook de invloed van de ei-
gen waarnemingsfilters, gespreks-
voering en de stappen van de wet 
‘Meldcode Huiselijk Geweld’ ko-
men aan bod. De training is alleen 
beschikbaar voor zorgprofessionals 
werkzaam in Aalsmeer en Amstel-
veen en is kosteloos. Inschrijven kan 
door een mail te sturen naar mvan-
depol@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.
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Muziek/Film/Theater
Vrijdag 29 september:
* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg v/a 20u
* One-man band Claude Hay uit Au-
stralië 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 ca-
fé Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u. 
* Band Cortez treedt op in Bacchus, 
Gerberastraat. Open 21u. 
* Nachtruis voor 18+ in N201, Zwar-
teweg vanaf 22u. 
Zondag 1 oktober:
* Klassiek concert trio ‘Sonare’ in 
Oud Katholieke kerk, Oosteinder-
weg. 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, to-
taal 45 optreden. Aanvang: 10.30u.
Maandag 9 oktober:
* Theater ‘Dag Mama’ over gevol-
gen 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. In-
gang via Praamplein.
Vanaf 1 oktober:
* Nieuwe expositie ‘Highlight’ bij 
Galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Zondag opening 13 tot 17u. 
Voorbezichtiging zaterdag 30 sep-
tember 13-17u. Tot en met 19 no-
vember.
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 zon-
dag van 14 tot 17u. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 
Tot en met 28 oktober:
* Expositie Kunstploeg kabouters in 
burgerzaal, gemeentehuis. Te be-
zichtigen 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 Paro-
chiehuis, 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, Rij-
senhout vanaf 20.30u.
Maandag 2 oktober:
* Vergadering, veiling en loterij bij 
Postzegelvereniging in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Bridgeclub ‘t Rondje in Studio’s 
Aalsmeer vanaf 19.30u.
Dinsdag 3 oktober:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan van 9.45 tot 11.30u. Elke 
dinsdag.
* Laatste fietstocht dit seizoen 
PCOB. Start 13.30u. bij Parochie-
huis, Gerberastraat.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 4 oktober:
* Koffie in De Spil, Spilstraat te Ku-
delstaart vanaf 10u.
* Handwerken in ’t Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg te Rijsenhout, 10u.
* Inloop Oost Inn van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Kienavond Buurtvereniging Horn-
meer in buurthuis, Dreef 1 v.a 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 5 oktober:
* Breicafé Rode Kruis in Parochie-
huis, Gerberastraat (ingang achter-
zijde) van 9.30 tot 11.30u. 
* Laatste fietstocht dit seizoen Pe-
daalridders. Start 13.30u. parkeer-
terrein 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 Ontmoetingscen-
trum voor ouderen in Irene, Kanaal-
straat vanaf 14u.
3 en 5 oktober:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.

Hilarische opdrachten en vragen
Achtste Step by Step met 
liefst 800 deelnemers!
Aalsmeer - Op zaterdag 7 okto-
ber vindt vanaf 13.30 uur de acht-
ste editie van het evenement Step 
by Step Aalsmeer plaats. Het spor-
tieve evenement waarbij de deelne-
mers in teamverband en geheel in 
stijl een route van 7 kilometer op de 
step door Aalsmeer rijden en onder-
weg diverse hilarische opdrachten 
en vraagopdrachten krijgen.
Dit jaar staan er 800 deelnemers 
aan de start en vertrekken de step-
teams vanaf 14.30 uur om de twee 
minuten vanaf het terrein van voet-
balvereniging 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 enthousi-
ast blijven volgen, ontvangen, be-
geleiden en aanmoedigen. De eer-
ste opdracht bij FC Aalsmeer is een 
grootse stormbaan van 22 meter 
waar de teams hun borst voor mo-
gen 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 Ku-
delstaart waar de organisatie enorm 
trots op is. Een prachtige locatie 
met veel historie en nieuwe ontwik-
kelingen. De deelnemers gaan de-
ze locatie verkennen en zullen goed 
moeten gaan observeren en luiste-
ren om diverse vragen vanuit het 
opdrachtenformulier te kunnen be-
antwoorden. Vervolgens gaan de 
teams door naar Het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Hier dienen zij ten to-
nele te verschijnen en zullen zij wor-
den gejureerd door een mysterie 
guest. Deze artieste kan de teams 
vanwege haar vakgebied met jaren-
lange ervaring als geen ander pro-
fessioneel beoordelen. De teams rij-
den nog een stukje door op de step 
en komen dan aan bij Café op de 

Hoek, waar zij zich mogen klaar ma-
ken voor een team-workout. De or-
ganisatie 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 lenig-
heidsoefeningen. 
De teams keren vanaf dit punt weer 
terug richting Aalsmeer en zullen 
een tussenstop maken bij het cac-
tusbedrijf Ubink aan de Mijnshe-
renweg. Hier zal er een opdracht 
plaatsvinden waarbij een beroep 
wordt gedaan op het concentratie-
vermogen en snelheid van de deel-
nemers. 

Feestelijk sfeertje bij finish
Aangekomen bij FC Aalsmeer kun-
nen de deelnemers nadat zij hun 
opdrachtenformulier hebben inge-
leverd hun benen gaan los schud-
den en wat gaan eten. De DJ’s Kees 
Markman en Marcel Wilkes zullen 
uiteraard weer hun steentje bijdra-
gen aan het feestelijke sfeertje. Net 
voor de prijsuitreiking zal de myste-
rie guest regelrecht uit Het Dorps-
huis vandaan nog enkele beken-
de 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 eer-
ste prijs in de wacht gesleept en is 
de originaliteitsprijs gewonnen door 
het team ‘Wat gaan we doen?’, on-
der 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 prijsuit-
reiking zal zanger Rob Ronalds en 
DJ Michael samen met de deelne-
mers de feestavond op hoog niveau 
voortzetten. 
De organisatie raadt zowel de deel-
nemers als toeschouwers aan om 
met de fiets naar FC Aalsmeer of 
naar een locatie onderweg te ko-
men. 

Op 14 oktober in The Beach
Eerste grote Dance Classics 
Show snel uitverkocht!
Aalsmeer - De eerste grote Dance 
Classics Show op zaterdag 14 okto-
ber in The Beach was supersnel uit-
verkocht. Komend weekend gaan 
de laatste bestelde kaarten de deur 
uit. Het was ook een beetje te ver-
wachten dat het zo zou gaan, terug-
kijkend op de vorige shows met de 
oude dance classics. Alle cafés en 
restaurants zaten altijd bomvol als 
de plaatjesdraaiers hun kunstje gin-
gen doen.
Echter, op 14 oktober wordt een 
compleet nieuwe opzet gepresen-
teerd. 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 com-
plete metamorfose ondergaan, alles 
is gebaseerd op het thema ‘Back to
Basic’. De gasten zullen hier dan 
ook van alles tegenkomen, van 
wanden met duizenden opgeplak-
te CD’s,  grote panelen met single-
tjes uit de ‘ouwe’ tijd en natuurlijk 
een grote wand met heel veel cas-
settebandjes. Verder een grote zit-
hoek met de oude bankstellen, sa-
lontafels, 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 in-
richting. Een een groot podium over 
een lengte van 26 meter, waar ie-
dereen heerlijk kan snuffelen in de 
ontelbare platenbakken, blijft een 
terugkomend onderdeel. De aan-
vraagkaartjes voor een Dance Clas-

sic nummer zullen overal te vinden 
zijn en kunnen uiteraard ingeleverd 
worden bij de DJ.
De discobar met alle mooie gekleur-
de blokjes zal zeker niet ontbre-
ken, hij is alleen voorzien van drie 
nieuwe draaiende items. Alle mu-
ziek, die ten gehore zal worden ge-
bracht, komt uitsluitend vanaf plaat, 
de echte 12” disco singles tot mis-
schien nog wel even een nummer 
vanaf cassettebandje.
Ook de hoofdsponsor van het afge-
lopen seizoen zet nu weer zijn bes-
te wieltje voor, deze avond zal er een 
echte Dance Classic Bert de Vries 
fiets worden verloot op een entree-
kaart 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 offici-
ele verkeersregelaars, de entree is 
via de hoofdingang van The Beach, 
garderobe direct om de hoek en de 
muntverkoop is in de zaal. Rook-
ruimte is eveneens aanwezig in de 
hal achter de Nostalgische hoek met 
bankstellen. De organisatie heeft al-
les aardig in kaart gebracht, ze gaan 
er met jullie als gast een mooie nos-
talgische avond van maken.

Dance Classics After Party
Voor diegene die helaas geen kaar-
ten meer konden krijgen zet dan al-
vast maar de Dance Classics After 
Party in je agenda. Deze is op zon-
dagmiddag 12 november in de Zotte 
Wilg aan de Uiterweg.

STAGE
MUSIC SHOP

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

KOOPJE: TIP:

Lessenaar 'Boston' 
(zwart)  € 19,95

Stemapparaat
'Boston'  € 12,95

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken!

Kindergitaren
3/4 en 1/2 vanaf  € 69,-

NIEUW:

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 We-
teringstraat in het Centrum. ‘Wild-
cat’ is een poprock band bestaan-
de 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 za-
terdag is zoals altijd gratis.

Little Hobo’s
Joppe gaat net als vorig seizoen om 
de twee weken trakteren op live-
acts. Alvast noteren: Op zaterdag 14 
oktober gaan in het café de spots 
aan voor de Little Hobo’s met de be-
kende Aalsmeerse muzikanten Dick 
Kuin, Leen Mulder en Piet van Leeu-
wen. 

Topband Cortez in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 30 septem-
ber is het podium in Bacchus voor 
de band Cortez.
Cortez speelt een eigen repertoire 
van toegankelijke country-folk pop-
songs. Met een leadzanger en lead-
zangeres en bovenop de basisbe-
zetting instrumenten als accordeon, 
lapsteel, banjo en mandoline staat 
er wederom een band in Bacchus 
waar je eigenlijk niet onderuit kunt. 
Een dynamische ritmesectie, meer-
stemmige zang en een beetje twang 
geven het geheel een extra duwtje. 
Invloeden lopen uiteen van The De-

cemberists tot The Band en van Ry-
an Adams tot Wilco. Cortez bestaat 
inmiddels ruim tien jaar en speel-
de op vele podia in de thuisregio 
Amersfoort en daarbuiten. Van klei-
ne semi-akoestische optredens tot 
aan grotere podia op buitenfesti-
vals: Cortez is veelzijdig en voelt zich 
overal thuis. De band bracht in ei-
gen beheer twee cd’s uit en werkt 
momenteel aan een derde album.
Cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat opent de deuren om 21.30 
uur. Cortez start rond 22.00 uur. Toe-
gang is uw gift.

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! We-
derom zal een aantal zeer geres-
pecteerde artiesten acte de présen-
ce geven, te weten J. Deville, Project 
Two aka Bom, Pat Baker en Mis-
ter Marcel. J. Deville, ‘Jouk’ voor in-
siders, is onnavolgbaar als dj en 
draait met vinyl. Zijn stijl is erg un-
derground en hij heeft een voor-
liefde voor analoge geluiden. Ook 
zijn producties maakt hij op analo-
ge apparatuur, waarmee hij zich on-
derscheid van de massa. Hij draait 
van dub-techno naar breakbeats, 
van acid naar zware stampers. Ve-
le 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 legen-
darische set weggegeven tijdens 
Nachtruis.  Maar Bom staat zelf ook 
zeker zijn mannetje. Hij zal deze edi-
tie 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 eer-
ste housetracks die in deze perio-
de 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 al-
lebei geen probleem! Online kun je 
wel honderd dj mixen van hem luis-
teren, dus check vooral zijn website. 
Nachtruis begint om 22.00 uur en 
duurt tot in de kleine uurtjes. De en-
tree is voor twaalf uur gratis, na deze 
tijd wordt 5 euro toegang gevraagd. 
Nachtruis in N201 aan de Zwarte-
weg is voor iedereen van 18+. Alle 
info op facebookpagina Nachtruis.

Twee topshows dit weekend
One-man-band en tribute 
to The Police in The Shack
Oude Meer - Soms zijn er optre-
dens waar je als liefhebber van live-
muziek al heel lang naar uitkijkt, en 
wat The Shack betreft horen ook 
de twee live-acts die aankomend 
weekend op hun podium staan, zé-
ker in dit rijtje thuis. Een briljante 
one-man-show van de Australische 
Claude Hay op vrijdag 29 septem-
ber en op zondagmiddag 1 oktober, 
op veler verzoek terug in The Shack, 
een meesterlijke tribute aan The Po-
lice en Sting! 
Claude Hay is een multi-instrumen-
talist uit Australië die alle instru-
menten zelf bespeelt, slide-gitaar, 
banjo, bas en drums. Daarop een 
combinatie van traditionele blues, 
hardrock en funk speelt en daar-
bij ook nog eens fantastisch zingt. 
Als one-man-band doet Claude Hay 
over de hele wereld van zich spre-
ken. Een briljant muzikant en op vrij-
dag 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 wil-
len 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 voor-
liefde 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-kop-
pige band bestaat uit Bauke Bak-
ker (drummer en zanger), Sebasti-
aan van Olst (bassist), Micha Wink 
(toetsenist) en Ruud van Halder (gi-
taar) en de heren maken een toer-
tje door het alom bekende repertoi-
re van The Police, en ook de juweel-
tjes van Sting zullen zeker niet ont-
breken.

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 ham-
mondsolo’s en een donderende rit-
mesectie.  
The Shack is vrijdag 29 septem-
ber open vanaf 20.30 uur. Aan-
vang Claude Hay is 22.00 uur. En-
tree 10 euro. Zondag 1 oktober is 
The Shack open vanaf 15.00 uur. Tri-
bute to The Police & Sting begint om 
16.00 uur, entree 10 euro. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

AGENDA





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 onte-
vreden 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 manie-
ren 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 Aals-
meer. Vermeld uw naam, telefoon en e-mailadres, een om-
schrijving 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.nationa-
leombudsman.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 amb-
tenaar. 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. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. 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 reali-
seren van een houten tuinoverkapping over de breedte van 
de tuin aan het eind van het perceel

- Sterrekrooshof 17, 1433 WN (Z-2017/047751),het door-
trekken van de bestaande schutting aan de zij- en achter-
kant 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 omge-
vingsrecht 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 aan-

leggen 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. Ver-
zonden: 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 wijzi-
gen van de voorgevel van de kas ten opzichte van de ver-
leende 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, Hellen-

daalstraat 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 ver-
lengd met zes weken

- Anne Frankstraat 21, 1433 PJ (Z-2017/040661), het plaat-
sen van een dakkapel op het rechterzijdakvlak. De beslis-
termijn 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: 19-
09-2017. Toelichting: het project is vergunningsvrij

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U 
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van 
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, 
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het be-
voegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
28 september 2017

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 reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data 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 vergunnin-
gen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen 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 bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel. 
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering 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 ziens-
wijzen. 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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar 
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets 
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of 
melding is opgelost.

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/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 ontwerpbe-
schikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 29 september 2017 gedurende zes weken ter inzage bij 
de balie bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 29-09-
2017.

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet al-
gemene 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. Verzon-
den: 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. Verzon-
den: 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 sa-

neren, slopen en opruimen van de brandschade aan de 
twee-onder-een-kap-woningen

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen 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 evenementenka-
lender 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 on-
derkant 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 horecavergun-
ning 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
 

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, 
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. 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 statuswij-
ziging, 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 di-
verse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kinder-
toeslag 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 A. 11-08-1975 20-09-2017
Top J. 30-05-1981 20-09-2017
Szmit A.M. 16-07-1974 21-09-2017
Dalbiņš D. 13-06-1985 21-09-2017
Jurkiewicz G.M. 11-12-1967 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 burgerza-
ken 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 op-
nieuw 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 onder-
steuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving 
van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimte-
lijke 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.

 
CONTROLEER REGELMATIG PLATTE DAKEN

Afgelopen jaar viel er in Nederland veel neerslag en in de win-
ter 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 bezwij-
ken. De gemeente Aalsmeer wil daarom inwoners en bedrijven 
erop attenderen hun daken regelmatig te controleren. Uit on-
derzoek 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 re-
genwater op het dak niet is berekend, inclusief de consequen-
ties 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 be-
velen om uw dak periodiek te laten inspecteren op gebreken 

Vervolg op volgende blz.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zaterdag receptie in gebouw Irene
Ontmoetingscentrum viert 
jubileum met ‘Alzh..enzo’
Aalsmeer - Dinsdag 19 september 
stroomde gebouw Irene vol met ve-
le gasten voor de voorstelling ‘Alzh..
enzo’. Het ontmoetingscentrum be-
staat 10 jaar en in het kader van dat 
jubileum behoorde dit tot één van 
de feestelijkheden. De gasten wa-
ren zeer divers; zorgverleners, zo-
als de wijkverpleging, verzorgenden 
van zorgcentrum Aelsmeer, huisart-
sen en praktijkondersteuners en ze-
ker ook mantelzorgers en mensen 
die een diagnose dementie heb-
ben. Honderd mensen vulden de 
zaal. Kees van der Zwaard vertel-
de 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 ein-
deloos 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-

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 voor-
uitzicht is op zaterdag 30 septem-
ber. Deze dag begint om 14.00 uur 
een receptie in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat. Wethouder Ad Ver-
burg zal de receptie openen en live 
muziek zal zorgen voor een gezelli-
ge sfeer. Belangstellenden zijn wel-
kom.

Bijeenkomst
Voor partners van mensen met de-
mentie is er op vrijdag 29 septem-
ber om 10.15 uur een praatbijeen-
komst in het Ontmoetingscentrum. 
Voor informatie en aanmelding kan 
gebeld worden naar 06-22468574.

Postzegelvereniging houdt 
ledenvergadering en loterij 
Aalsmeer - Maandagavond 2 ok-
tober houdt Postzegel Vereniging 
Aalsmeer weer haar maandelijk-
se bijeenkomst in Het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. De avond, 
die om 20.00 uur begint, staat in het 
teken van de jaarlijkse algemene le-
denvergadering. Het bestuur is nog 
steeds op zoek naar mensen die het 
leuk vinden te assisteren op de ruil-
beurs, het maken van het clubblad 
of de taken van tweede penning-
meester 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 vin-
den, alsmede de veilinglijst en veel 
afbeeldingen van de diverse ze-
gels die geveild gaan worden. Ook 
op deze avond kunnen lootjes ge-
kocht worden voor een van de ve-
le planten. Daarnaast zijn er cir-
ca 100 nieuwe stokboeken met ze-
gels voor slechts 5 cent. De heer van 
Meurs zal deze avond een gedeel-

Expositie vijf jonge kunstenaars
Project ‘Tuin als Lab’ in 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Tot en met 31 okto-
ber 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 com-
municeren, bewegen, reageren en 
überhaupt veel meer doen dan met 
onze zintuigen is waar te nemen. Tij-
dens het project openen laboratoria 
in de tuinen én reist er een pop-up-
kas langs de tuinen. ‘Tuin als Lab’ 
wordt gecompleteerd door vijf jonge 
kunstenaars die in opdracht werken 
hebben gemaakt die de verwonde-
ring over plantencommunicatie ver-
der zullen opwekken.

Do it Yourself
In samenwerking met Waag Soci-
ety ontwikkelden de tuinen tien in-
structables. Hiermee kunnen bezoe-
kers zelf bekijken hoe planten rea-
geren 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. Ieder-
een 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.botani-
schetuinen.nl/tuinalslab/
Vanaf 14 september tot en met eind 
oktober zijn in de tuinen laborato-
ria ingericht waar bezoekers proef-
jes kunnen doen. Ook maakt een 
pop-up kas een tour langs de tui-
nen. Deze portable constructie is te 
zien in Leiden, Delft, Arnhem, Wa-
geningen, Rotterdam en Alkmaar. 

In de kas kunnen bezoekers de Do-
it-yourself-proefjes doen, en zijn er 
verschillende extra proeven die be-
zoekers kennis laten maken met de 
bijzondere wereld van planten. Kijk 
voor het reisschema op www.bota-
nischetuinen.nl/tuinalslab.

3D-insecten
Tijdens ‘Tuin als Lab’ exposeren vijf 
jonge kunstenaars van de Konink-
lijke academie voor beeldende kun-
sten in Den Haag (KabK). Zij hebben 
communicatie bij als uitgangpunt ge-
nomen om vijf werken te maken die 
de verbeelding zullen prikkelen. Tol-
stoj wordt voorgelezen aan verschil-
lende soorten planten, er zijn micro 
robotinsecten, een zwaartekracht-
tuin 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 kas-
sen. Kom kijken en verwonderen van 
3 tot en met 8 oktober.

 DubbelFrisss bronwater met fruitsap 

Ruim

75% 
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WEEKEND DEAL

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

 Kiwi & munt of mango & appel 
2 pakken van 1.5 liter 

0.50
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2 PAKKEN

 Per liter 
0.17

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

Officiële Mededelingen
28 september 2017

TER INZAGE 
t/m 29-09-17 De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de 

bijbehorende stukken m.b.t. aanvraag brand-
veilig gebruik ten behoeve van het Blue Man-
sion Hotel, Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-
2017/025047)

t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Her-
ziening Kudelstaart op onderdelen – Kudel-
staartseweg 67-73”.

t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oostein-
de - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken. 

t/m 19-10-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘ Woonarken –
Uiterweg 53’ met bijbehorende stukken en het 
ontwerp-bestemmingsplan ‘5e herziening be-
stemmingsplan Woonarken – Uiterweg 93’, dat 
in samenhang met voornoemd bestemmings-
plan wordt voorbereid.

t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving 
openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en 

toekennen naamgeving openbare ruimte ”Bur-
gemeester Hoffscholteweg” aan de toekomsti-
ge weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg 
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848) 

t/m 27-10-17 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. Hornweg132 (Z-
2017/009326), het oprichten van een woon-
huis.

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 in-
gang van 22 september 2017 t/m 2 november 
2017

t/m 03-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. het oprichten van 
een woonhuis met berging en het aanleg-
gen van een in- en uitrit op Hornweg 172, (Z-
2017/031473)

t/m 10-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. het oprichten van 
een woonhuis op Machineweg 208 (kavel 7), 
1432 EV (Z-2017/033858).

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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te van zijn verzameling over ‘Pad-
denstoelen’ tentoonstellen. Echt de 
moeite waard om even te kijken 
naar de zegels van Eekhoorntjes 
brood en Stinkzwam. Bij de vereni-
ging kunnen ook nieuwtjes uit bin-
nen- en buitenland besteld worden, 
evenals albumbladen, catalogus, 
etc. De nieuwtjes Nederland wor-
den verzorgd door William Bosdam. 
Hij heeft nog een redelijke voorraad 
oudere zegels. De nieuwtjes bui-
tenland en verder alle benodigdhe-
den 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 parkeer-
gelegenheid voor auto’s en fietsen.

Kienavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De zomer is voorbij, het 
is herfst. Tijd voor gezelligheid bin-
nen, bijvoorbeeld een avondje kie-
nen. Buurtvereniging Hornmeer 
start op woensdag 4 oktober met dit 
oergezellige spelletje. De inkoopda-
mes hebben weer hun uiterste best 
gedaan er staan weer fantastische 
prijzen te wachten .Ook de zeer ge-
wilde boodschappenmand staat 
weer rijkelijk gevuld klaar. Plus na-
tuurlijk vele andere prijzen. Nieuws-
gierig? Kom dan lekker kienen op 4 
oktober in het heel gezellige nieu-
we onderkomen aan de Dreef 1. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur voor koffie en thee. Ieder-
een is van harte welkom en neem 
gerust u buurman/vrouw mee. Er is 
voldoende parkeergelegenheid.

Laatste OVAK-
fietstocht

Aalsmeer - Donderdag 5 oktober 
is de laatste fietsmiddagtocht van 
de Pedaalridders van de OVAK van 
dit seizoen. De tocht is circa 17.5 ki-
lometer lang en gaat richting Uit-
hoorn. Na de fietstocht is er een ge-
zellig samenzijn om het seizoen af 
te sluiten, dit keer in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Vertrek 
van de fietstocht als vanouds vanaf 
de parkeerplaats aan de Dreef om 
13.30 uur.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 29 
september is er weer koppelkaar-
ten bij buurtvereniging Hornmeer. 
Natuurlijk is iedereen van har-
te welkom in het nieuwe buurthuis 
aan de Dreef 1. Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Geen maat? 
Geen probleem, dat wordt op de 
avond zelf opgelost. Het kaarten 
op vrijdag 22 september is gewon-
nen 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.

Bingoavond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zater-
dag 30 september weer een gezelli-
ge bingoavond. Deze vindt plaats in 
het gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje. Op de-
ze avond zullen er drie rondes bin-
go worden gespeeld en tussendoor 
staat een grote loterij op het pro-

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

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 Dorps-
huis 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 ge-
eindigd met 5068 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Gerda 
Raadschelders met 3625 punten.

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.

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

zang houdt, mag u deze avond echt 
niet missen!
De voorverkoop is al geruime tijd 
gestart, maar er zijn nog ruim vol-
doende kaarten over!
Kaarten kosten inclusief een con-
sumptie 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.

Buurtbemiddeling: Voor een 
leefbare woonomgeving
Aalsmeer - Sinds 2004 is Stich-
ting Beterburen actief. Beterbu-
ren verzorgt buurtbemiddeling in 
Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, 
Uithoorn, Ouder Amstel, Landsmeer, 
Zaanstad en Wormerland.
Buurtbemiddeling kan worden in-
gezet waar buren of buurtbewo-
ners overlast van elkaar ervaren en 
het hen samen niet lukt om afspra-
ken te maken om de overlast tegen 
te gaan. De hulp van buurt-bemid-
delaars kan dan worden ingeroepen 
om toch met elkaar in gesprek te 
komen en te voorkomen dat de situ-
atie onleefbaar wordt. Buurtbemid-
deling wordt niet alleen ingezet voor 
een leefbare woonomgeving, maar 
ook om sterkere gemeenschapszin 
en grotere zelfredzaamheid van bur-
gers te stimuleren.

De buurtbemiddelaars
De 240 goed getrainde vrijwilli-
ge buurtbemiddelaars staan klaar 
voor alle bewoners in het werkge-
bied van Beterburen om u te helpen 
bij het oplossen van burenproble-
men. De vooraf geselecteerde vrij-
willigers volgen vooraf een gecerti-
ficeerde basistraining buurtbemid-
deling. De training is gebaseerd op 
mediation technieken en omvat zes 

dagdelen. De vrijwilligers ontvan-
gen daarna jaarlijks nascholing en 
hebben verplicht intervisiebijeen-
komsten. De bemiddelaars bemid-
delen nooit bij bekenden of mensen 
uit de eigen buurt. Omdat de mees-
te bemiddelaars dit naast hun werk 
doen, vinden de gesprekken meest-
al ’s avonds plaats

De werkwijze 
De bemiddelaars gaan eerst afzon-
derlijk praten met beide buren die 
overlast van elkaar ervaren. Als bei-
de 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 vrij-
willig. 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 aanmel-
ding op www.beterburen.nl
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Kleurrijk vervolg voor project
Kunstploegkabouters het 
gemeentehuis in 
Aalsmeer - Het Kunst, Kitsch en 
Kabouterproject van de Kunstploeg 
krijgt een kleurrijk vervolg in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Van-
af donderdag 28 september zijn 
meer dan 200 kabouters van even-
zoveel makers er te zien in een nieu-
we expositie als vervolg op de Kuns-
troute. Het is kabouterparticipatie in 
optima forma. 
Alle creatieve, kunstzinnige en fan-
tasierijke kabouters die er te zien 
zijn dragen een geheime boodschap 
in zich. Elk van de makers heeft na-
melijk de naar eigen inzicht omge-
toverde kabouter met een opdracht 
de wereld in gestuurd. Die opdrach-
ten variëren van ‘win de volgende 
voetbalwedstrijd’ tot ‘bescherm mijn 
kleinzoon op missie in Somalië’. Ook 
poëtische wensen zoals ‘haal her-
inneringen 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 bewo-
ners van het Zorgcentrum en be-
zoekers van gebouw Irene hebben 
een kabouter. En ook Tweede Thuis 
laat zich niet onbetuigd. De kun-
stenaarsgroep die pas in het Oude 

Raadhuis exposeerde, maar ook be-
woners van Woon en Zorgcentrum 
Hortensia doen een duit in het zak-
je. Daarnaast is er een grote groep 
individuele deelnemers die hun fan-
tasie hebben losgelaten op de oor-
spronkelijk kleine witte porseleinen 
kabouter.
Deelnemers hebben de opdracht 
om de kabouter te bewerken in de 
stijl van een door de deelnemers 
geliefd schilderij, patroon, veren-
kleed, woorden, tatoeages, Abori-
ginalmotief, traditioneel Afrikaans, 
foto’s enz. met durf opgepakt. Er is 
er geen een hetzelfde. De onderlig-
gende vraag was natuurlijk waarom 
juist deze kabouter met deze looks 
op de wereld is? Daarom waren de 
kabouters pas af als er in het bin-
nenste een geheime opdracht ver-
stopt 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 creativi-
teit en diversiteit van de Aalsmeer-
se samenleving laat zien. De kabou-
ters zijn nog te zien tot 26 oktober 
tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. Het project is onder 
meer mogelijk gemaakt door de ge-
meente Aalsmeer en door de Rabo-
bank. 

Concert voor ouderen in 
het Noorddamcentrum

den een groot succes. Voor de or-
ganisatie 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 ou-
deren, 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 informa-
tie bij Inge Veraar van Amstelveen-
voorelkaar via iveraar@vrijwilligers-
centrale-amstelland.nl of bel: 020-
6413333.

Film en sacrale dans bij Zin-Inn
Aalsmeer - Al enkele jaren worden 
in de avond films bij de Zin-Inn ge-
draaid. Dit keer is er op dinsdag 3 
oktober ook een speciale middag-
voorstelling, ideaal voor kinderen. 
Gekeken wordt naar een film met 
inhoud, een film die oproept tot dis-
cussie. Lijkt u/jou dat wat? Kom dan 
naar de Film-Inn! U bent welkom bij 
de middag- of de avondvoorstellin-
gen. Voor informatie over de titel of 
inhoud van de film en de filmagen-
da kan een mail gestuurd worden 
naar filminn@dgaalsmeer.nl. De bij-
drage is 5 euro per persoon inclu-
sief koffie of thee, of een drankje en 
een snoepje, De Film-Inn is bij de 
Doopsgezinde Gemeente aan Zijd-
straat 55. Voor de middagsvoorstel-
ling 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 Mar-
leen Ritzema staat bij de Zin-Inn 
op maandag 2 oktober een bijzon-
dere 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, zo-
als bijvoorbeeld in volksdansen ook 
wordt gedanst. Meestal zijn de han-
den van de deelnemers met elkaar 
verbonden. De dansen zijn op een-
voudige choreografieën, waarbij de 
herhaling van de bewegingen es-
sentieel is om tot meditatie te kun-
nen 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 van-
af 19.30 uur. De kosten zijn 2 euro 
per avond. 

Wandelen langs kunstkasten (13)
Marcel Harting en Natasja 
Kluinhaar: ‘Wat een bekijks’
Aalsmeer - De voormalige dorps-
dichter Marcel Harting en zijn vrien-
din Natasja Kluinhaar werkten sa-
men aan de kast tegenover de 
mooiste watertoren van Nederland 
aan de Kudelstaartseweg. Omdat 
Marcel enige jaren geleden betrok-
ken was bij de opening van de wa-
tertoren - zijn gedicht dat hij voor 
deze gelegenheid schreef is te le-
zen 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 han-
den niet goed meer gebruiken.” 
Eerst heeft zij een schets op maat 
van de kast gemaakt. Gezien de di-
recte omgeving koos zij voor een 
boot en dan moest in het zeil het ge-
dicht 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 eindresul-
taat.

Boerenvreugd
Tijdens het werken aan de kunst-
kast hadden beide niet te klagen 
aan belangstelling. “Wat een be-
kijks hadden wij, fietsers stapten af 
en maakten een praatje met ons. Ie-
dereen reageerde positief, men wil-
de alles over het project weten. Er 
kwam ook nog iemand van de ge-
meente langs”, lacht Natasja “Die 
ons bestraffend toesprak, maar toen 
wij konden aantonen waar wij mee 
bezig waren en toestemming had-
den, konden wij verder met schilde-
ren. Weet je wat ik nog graag wil?  
Een kast maken waarin Boeren-
vreugd centraal staat, ik heb er zelf 
niet eerder aan gedacht.” Misschien 
gaat dat Natasja - die zichzelf met 
haar paarse geverfde haar een pun-
ker noemt - nog lukken. 
Dat zou mooi zijn! 

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 bandcoa-
ching team komt versterken! Al-
le zangers en zangeressen zijn wel-
kom om tijdens de bandbrouwerij 
nieuwe technieken te leren, beter 
te worden en vooral natuurlijk nog 
meer plezier te beleven aan hun ei-
gen zangtalent! Chaja van der Hei-
de is in 2014 afgestudeerd aan het 
Complete Vocal Institute in Kopen-
hagen als geautoriseerd CVT-do-
cente. Deze eigentijdse methode, 
gebaseerd op anatomie en fysio-
logie, is voortgekomen uit 20 jaar 
grondig onderzoek door de Deense 
Catherine Sadoline. Haar systemati-
sche en begrijpelijke aanpak heeft 
al er al bij veel zangers en zange-
ressen voor gezorgd dat ze in kor-
te 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 gezon-
de manier maakt! Met behulp van 
CVT kan iedereen zijn zangkwali-
teiten 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. Cha-
ja heeft een druk bestaan als muzi-
kant en zangdocent en kan er dus 
niet elke vrijdag bij zijn, de volgende 
data is ze aanwezig: vrijdag 6 okto-
ber, 20 oktober en 3 november. Als 
jij je zangtalenten wilt verbeteren, 
zorg dan dat je deze data aanwezig 
bent! Deelname aan de Bandbrou-
werij in N201 aan de Zwarteweg is 
gratis. Meer info, foto’s en alle data 
zijn te vinden op de Facebookpagi-
na van de Bandbrouwerij.

Korenmarathon in Studio’s
Aalsmeer - Voor de tweede maal 
wordt op zondag 8 oktober de 
KWF Korenmarathon georgani-
seerd in vier locaties van de Stu-
dio’s Aalsmeer. Aanvang 10.30 uur 
en afsluiting met Grand Finale in 
de grote Theaterzaal van de Stu-
dio’s om 16.30 uur. Sluiting 17.00 uur 
met ‘borrel na’. Aan deze Korenma-
rathon zullen 25 zangkoren deelne-
men 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 

Denk aan de Buren.
Vier koren uit Amstelveen, drie uit 
Amsterdam, twee uit Uithoorn en 
dan nog negen uit andere plaatsen, 
zoals Purmerend, Alkmaar, Maars-
sen, Uitgeest en Nieuw Vennep. 
Een gebeuren uit de hele regio en 
Noord Holland dus. Bij de Amster-
damse 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

Kennis maken met ambachtslieden
Prachtig weekend voor 
Amb8route Kudelstaart
Kudelstaart - Beter weer was af-
gelopen weekend toch niet te wen-
sen. Twee zonnige dagen en daar 
heeft de organisatie van de Amb-
8route mooi van mogen profiteren. 
Vele inwoners en bezoekers uit de 
regio stapten op de fiets en gingen 
langs bij de ateliers en werkplaat-
sen van de acht ambachtslieden. 
Kijken bij het palingroken en het 
kaas maken, aan de slag om zeep-
jes, 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 kin-
deren waren er extra creatieve ac-
tiviteiten rond het thema Beesten-
boel. Even uitrusten, genieten van 
het zonnetje, en genieten van een 
drankje en een heerlijke versnape-
ring kon in de theetuin. 
De Amb8route is een initiatief van 
acht lokale ambachtelijke onderne-
mers, die gezamenlijk een prachtige 

fietsroute van ongeveer 15 kilome-
ter uitgezet hebben langs hun ate-
liers en werkplaatsen. Doel is men-
sen kennis te laten maken met de 
unieke lokale ambachten en de bij-
zondere 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

Gerard Nijland: “OSA is sympathieke organisatie”

OSA-bijeenkomst: Kennis 
en samenwerking delen 

Aalsmeer - Woensdag 11 okto-
ber vanaf 19.30 uur is voor iedereen 
die geïnteresseerd is in ontwikke-
lingssamenwerking een interessan-
te avond te bekijken en te beluiste-
ren in de Raadskelder van het Ge-
meentehuis. Vanaf 19.30 uur is de 
ontvangst met koffie of thee en ge-
legenheid tot rondgang langs de in-
formatietafels van verschillende or-
ganisaties met de door gemeente 
gesubsidieerde kleinschalige pro-
jecten. Om 20.00 uur worden de be-
zoekers welkom geheten door wet-
houder Ad Verburg, die tevens een 
inleiding verzorgt. Daarna volgen 
vijf minuten interviews met verte-
genwoordigers van de organisa-
ties. Om 21.00 uur is er pauze, waar-
na om 21.25 uur weer gestart wordt 
met een uitleg van Vereniging Par-

tin - een laagdrempelige organisa-
tie voor particuliere initiatieven be-
treffende ontwikkelingssamenwer-
king, en het delen van kennis en het 
bevorderen van duurzaamheid. De 
avond duurt tot 22.00 uur.
 
Grote bereidheid
Jaarlijks ontvangt de Stichting Ont-
wikkeling Samenwerking Aalsmeer 
(OSA) van de gemeente voor iede-
re Aalsmeerse inwoner één euro. 
Daardoor is OSA in staat om initi-
atieven vanuit de Aalsmeerse ge-
meenschap - die betrekking heb-
ben op ontwikkelingshulp - een ex-
tra financiële steun te verlenen. Hoe 
dat geld nu precies wordt verdeeld 
en welke organisaties en projec-
ten hiervoor in aanmerking komen 
wordt aan de hand van een aantal 

De stoel en de apparatuur zijn aangeschaft uit het fonds waarvoor de patiën-
ten van dr. Nijland ter gelegenheid van zijn afscheid hebben gedoneerd.

gemaakte interviews duidelijk. 
Zo is er in 2016 voor 16 uiteenlo-
pende projecten door OSA een sub-
sidie verschaft van 32.274.22 euro. 
De bereidheid van kerken, scholen 
en particulieren om door middel van 
een veiling, bazaar, kleding- en boe-
kenbeurzen, of anderszins geld in te 
zamelen voor speciale projecten in 
ontwikkelingslanden leeft sterk in 
Aalsmeer. De behaalde financiële 
resultaten worden na goed onder-
bouwde en goedgekeurde aanvra-
gen door OSA verdubbeld tot aan 
een maximum van 2500 euro. De 
controle op een juiste besteding is 
groot. Het geld komt - door de di-
recte betrokkenheid van de aanvra-
gers - gegarandeerd daar terecht 
waar het moet zijn. 

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 sympathie-
ke organisatie.” Van 1981 tot 1985 
werkte Nijland als tropenarts in Ni-
geria. “Ach”, zegt hij bedachtzaam 
“Je doet daar van alles, je werkt in 
de polikliniek, op de OK, afdeling 
verloskunde, verzorgt TBC en le-
pra patiënten. Het is een zeer breed 
omvattende taak. Na een paar jaar 
volgt meestal de functie van me-
disch directeur, dan worden de ta-
ken nog meer uitgebreid, zoals zor-
gen voor stroomvoorziening, gene-
ratoren, schoon drink water, contact 
met Unicef. Dat heb ik twee jaar ge-
daan.” 
Nijland was één van de laatste blan-
ke artsen die werkte in Nigeria. In-
middels is zijn werk overgenomen 
door Nigeriaanse artsen. Het zie-
kenhuis 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 verde-
re leven heel veel impact heeft ge-
had.” Bij zijn afscheid als huisarts 
in Aalsmeer kon hij verwachten dat 
zijn patiënten dat met cadeaus wil-
de doen. Daarom vroeg hij of zij mo-
gelijk een donatie wilden schenken 
aan het speciaal daarvoor opgerich-
te 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 tand-
artsstoel worden aangeschaft. 
“Ik heb er nog wel eens over nage-
dacht 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 waar-
schijnlijk 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 maat-
schappij, daar staat OSA voor en 
Nijland ondersteunt deze gedachte 
van harte. “Onze doelstelling is om 
ontwikkelingssamenwerking, duur-
zaamheid en een betere verdeling 
in de maatschappij meer onder de 
aandacht te brengen en te onder-
steunen. Daarvoor is deze presen-
tatie avond ook bedoeld. Wij zoeken 
steeds naar een avondvullend pro-
gramma dat mensen aanspreekt.”
OSA brengt de Aalsmeerse burger 
het besef bij dat kleinschalige ont-
wikkelingshulp wel degelijk iets ver-
anderd voor de mensen die in to-
taal andere omstandigheden leven. 
Waar het ‘overleven’ een andere be-
tekenis heeft. 
De getoonde resultaten en de daar-
bij 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, leer-
materiaal, een toilet, medische voor-
zieningen - voor ons zo vanzelfspre-
kend - is helaas nog steeds nodig. 
Het zou mooi zijn wanneer de pre-
sentatie avond aanzet tot nog meer 
initiatieven van de Aalsmeerse be-
volking. OSA helpt bij iedere vraag 
en ondersteuning. Kijk voor meer 
informatie op: www.osa-aalsmeer.nl
Janna van Zon 

Bovenkerk - Het Amstel Quin-
tet en Waltzing Matildas treden 
op zondagmiddag 15 oktober van-
af 14.00 uur speciaal voor ouderen 
op in het Noorddamcentrum in Bo-
venkerk. Het Amstel Quintet brengt 

onder andere dansmuziek en ‘mee-
zingers’, die bij ouderen goed be-
kend zijn. Het kwartet Waltzing 
Matildas zal een aantal populai-
re songs ten gehore brengen. Een 
paar jaar geleden was hun optre-
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Export bloemen en planten 
blijft in de plus

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 ge-
schiedenis van de Nederlandse ex-
porterende groothandel werd de 
grens van 4 miljard exportomzet in 
augustus al overschreden”, stelt de 
VGB vast. 

Sterke fl uctuaties
Per maand, markt, periode en af-
zetkanaal fl uctueren de exportre-
sultaten sterk. Van de top-3 landen 
is de fl uctuatie 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 min-
nen in de Nederlandse bloemen- 
en plantenexport middelen elkaar 
uit, waardoor vorig jaar uiteindelijk 
een groei werd gerealiseerd van bij-
na 3%. Tot nu toe ligt voor dit jaar 
de groei twee keer zo hoog. Door de 
herstelde economie is in veel afzet-
gebieden de vraag op peil gekomen. 
Nederlandse exporteurs spelen 
daar met effi ciënte logistiek, nieuwe 

informatietechnologie en wereldwij-
de sourcing op in. ”Weersomstan-
digheden, zowel in productie- als in 
consumptiegebieden, speciale bloe-
mendagen en een toenemende rol 
van retailers die grootschalig willen 
inkopen zijn belangrijke factoren. 
De Nederlandse groothandel brengt 
die in balans. En natuurlijk zijn er al-
tijd de effecten van valutakoersen”, 
aldus Van den Berg van het onaf-
hankelijke dataplatform van de sier-
teeltsector in Nederland.

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 bijvoor-
beeld blijft van plus 12% in 2016 nu 
nog net positief. En een jaar na aan-
kondiging van Brexit is de export-
waarde naar Engeland van een sta-
bilisatie 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 bloe-
menhandel. De export op Rusland 
lijdt niet onder de zwakke en inmid-
dels stabielere roebelkoers. Met De-
nemarken als grootste daler (-9%) 
lijkt de Scandinavische markt tij-
delijk te stagneren. Exporteurs ver-
wachten dat dit tijdelijk is en wijzen 
op het stabiele karakter van deze af-
zetlanden. 

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

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 Mo-
lenplein. Een djembé workshop en 
een fairtrade modeshow (de acht 
modellen zijn allemaal medewer-
kers in de Wereldwinkel) en kraam-
pjes met kennis en behendigheids-
spelletjes, allemaal gratis toeganke-
lijk en natuurlijk een koffi ekraam en 
mogelijkheid tot aankoop van een 
Fair Trade kledingstuk.
Al veel langer dan 25 jaar werd er 
al door vrijwilligers vanuit huis kof-
fi e en rietsuiker verkocht. Een win-
kel stond op het verlanglijstje en 
die kwam er in 1992, eerst naast 
de Doopsgezinde kerk en nu al-
weer bijna acht jaar schuin tegen-
over 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 mede-
werkers zorgen dat de winkel de 
hele week open is. Daarnaast is het 

bekend, dat de Wereldwinkel naast 
de Max Havelaar koffi e en thee en 
de chocola (19 smaken van Tony’s 
Chocolonely) een ‘cadeauwinkel’ is, 
waar veelkleurige artikelen uit aller-
lei landen gevonden worden.
Op 30 september schenkt de We-
reldwinkel aan iedere Aalsmeerse 
septemberjarige die 25 wordt, een 
grote verjaarsreep. En op het Mo-
lenplein zullen bezoekers hun waar-
dering voor de medewerkers van 
de winkel kunnen uiten door een 
schort voor een van hen te beschil-
deren. Zo ontvangen zij een jubi-
leumcadeau 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 Jubile-
ummoment met aansluitend recep-
tie tot 17.00 uur.

De winkel anno 2017 in de Zijdstraat.

Genomineerden Dutch 
Flower Group bekend
Aalsmeer - Dutch Flower Group 
(DFG) heeft dit jaar wederom negen 
kwekers genomineerd voor de Dut-
ch Flower Awards. Het is inmiddels 
de 16e keer dat DFG met de Dut-
ch Flower Awards haar ketenpart-
ners in de schijnwerpers zet. De-
ze onderscheidingen worden uit-
gereikt in de categorieën snijbloe-
men, planten en buitenlandse kwe-
kers. Dit jaar staat bij de verkiezing 
‘digitalisering’ centraal. Bij de snij-
bloemen zijn de nominaties gegaan 
naar Sunlife Flowers(helianthus), De 
Haas Calla’s (zantedeschia, hellebo-
rus) en Winco Holland (snij-echeve-
ria). In de categorie Planten zijn Ten 
Have Plant (campanula, cyclamen), 
Van der Voort Potplanten (spatiphyl-
lum, azalea en ludisia) en Oriental 
Growers (o.m. bonsai, lucky bam-
boo, 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 bui-
tenlandse partners voor de Dutch 
Flower Awards. De feestelijke be-
kendmaking van de winnaars vindt 
plaats op de FloraHolland Trade Fair 
Aalsmeer op donderdag 9 novem-
ber om 15.00 uur op de DFG stand 
17.2. DFG staat na de uitreiking van 
de Awards ook stil bij de ketenpart-
ner die speciale erkenning verdient 
voor haar intensieve en toekomst-
gerichte samenwerking met de Dut-
ch Flower Group bedrijven. Direct 
na de overhandiging van de Dut-
ch Flower Awards zal deze prijs, de 
Preferred Partner Recognition, wor-
den uitgereikt door Marco van Zij-
verden, CEO van DFG.

Veel belangstelling voor ledenvergadering. Foto: FloraHolland

Extra Algemene Ledenvergadering
Gefaseerde invoering van 
beeldveilen FloraHolland
Aalsmeer - Royal FloraHolland 
gaat het beeldveilen gefaseerd in-
voeren en zal kwekers en handela-
ren daarbij meer zeggenschap ge-
ven. Dat werd duidelijk tijdens de 
extra ALV (Algemene Ledenverga-
dering) over beeldveilen, die op ver-
zoek van leden werd gehouden op 
21 september. ”Net zo belangrijk is, 
dat ons geluid over te snelle en on-
doordachte stappen van FloraHol-
land bij de digitalisering duidelijk 
is aangekomen”, concludeerde Jos 
van Kester van de Actiegroep ‘Be-
houd de Plantenklok’ na afl oop van 
de druk bezochte vergadering.
Beeldveilen, waarbij producten niet 
meer fysiek voor de veilingklokken 
worden gevoerd, is in de strategie 
van FloraHolland een belangrijk on-
derdeel van de digitalisering van de 
bloemen- en plantenafzet. De Ac-
tiegroep ‘Behoud de Plantenklok’ is 
het wel eens met verdere digitalise-
ring, 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 lande-
lijke veilingklok maakt het niet uit 
waar de te veilen planten in wel-
ke vestiging van de veilingorgani-
satie staan. En daarmee is de fysie-
ke aanwezigheid voor de klok over-
bodig.

Uitstel
De Actiegroep ‘Behoud de Planten-
klok’ verzamelde sinds juni dit jaar 
voldoende handtekeningen en le-
denomzet om een extra ALV over 
beeldveilen af te dwingen. On-
der deze druk besloot FloraHol-
land verder de beoogde invoering 
van het beeldveilen op de planten-
klokken van Aalsmeer en Naaldwijk 
op 4 oktober uit te stellen. ”Wij zijn 
niet tegen digitalisering, maar stel-
len vraagtekens bij het tempo waar-
in FloraHolland dit wil doorvoeren. 
En wij bepleiten behoud en verster-
king van de fysieke plantenklok”, al-
dus 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 tij-
dens zijn betoog waarin hij de pro-
blematiek van het te snelle beeld-
veilen belichtte vanuit het perspec-
tief van handelaren. ”Veel klokko-
pers 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 Lu-
cas Vos meldde dat het openhou-
den van de plantenklok een kos-
tenpost 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. Daar-
over wordt overlegd in de klank-
bordgroep ‘Versterken Plantenklok’, 
waarin twee vertegenwoordigers 
van de Actiegroep ‘Behoud de Plan-
tenklok’ toetreden. ”We willen alle 
leden en klanten meekrijgen, stellen 
een stabiele prijsvorming centraal 
en behoud van het brede assorti-
ment. En daarbij gaan we hulp aan-
bieden”, aldus Lucas Vos in zijn sa-
menvatting van de ALV. Jos Kester 
riep in zijn slotbetoog richting Flora-
Holland op tot verbinding. ”Doe ons 
niet aan wat bij de Greenery is ge-
beurd”, verwees hij naar het uiteen-
vallen van de afzetcoöperaties in de 
groentesector eind vorige eeuw.
De Actiegroep ‘Behoud de Planten-
klok’ stelt vast, dat naast het uit-
stel van het invoeren van beeldvei-
len per 4 oktober en het beleggen 
van de ALV, veel is bereikt. Zo zijn 
er een toezegging gedaan over ge-
faseerde invoering en over inbreng 
in de klankbordgroep van twee le-
den van de Actiegroep. Daarnaast 
heeft Royal  FloraHolland zich voor-
genomen de communicatie te ver-
beteren 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.”

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 regelma-
tig wat eten en wat drinken. Dit van-
wege het fantastische terras met 
uitzicht over de gezellige haven met 
haar mooie boten, de leuke entree 
met het pontje dat met de hand be-
dient 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 ne-
men en te komen genieten van de 
winterse kaart met heerlijke stoof-
schotels, paddenstoel gerechten, 
geroosterde groenten en uiteraard 
de dagverse vis. Brasserie Nieuwe 
Meer is tot en met 31 oktober ge-
opend van dinsdag tot en met vrij-
dag van 16.00 tot 22.00 uur en zater-
dag en zondag van 10.00 tot 22.00 
uur. In november en december zijn 
bezoekers welkom op vrijdag zater-
dag en zondag van 16.00 tot 22.30 
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 ken-
nis met de tuinbouw bij de bedrij-
ven Bunnik Vriesea, GreenBalanz 
en Waterdrinker. Het is de eerste in 
een reeks van zes ochtenden waar-
in zo’n 500 leerlingen uit Noord- 
en Zuid-Holland en Utrecht de ko-
mende weken kennis maken met 
de groene sector. Aan deze derde 
editie van Green Unplugged wer-
ken zeventien tuinbouwbedrijven 
mee, met als doel: de carrièrekan-
sen in de groene sector beter onder 
de aandacht te brengen van leerlin-
gen, docenten en decanen. Naast 
een rondleiding over het bedrijf, 
krijgen de leerlingen twee groe-
ne workshops, zoals voeding, mar-
keting, fl ower design, internationa-
le handel, ICT, DNA, sociale media, 
vloggen en marketing.

Meer dan plantjes
Siegried Bunnik van Bunnik Vrie-
sea’s in De Kwakel ontving een 
groep van 30 leerlingen van het 
Wellantcollege op zijn bromeliakwe-
kerij: “Het is leuk om te zien dat die 
jongens en meisjes echt wat opste-
ken 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 donder-
dagochtenden bij de tuinbouwbe-
drijven de sector beter leren ken-
nen. Mariëla van der Meer van 

Groen onderwijscentrum is blij met 
het enthousiasme onder de scho-
len 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 ha-
len, 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 kie-
zen. Kijk voor meer informatie op 
www.groenonderwijscentrum.nl.

Leerlingen van het Wellantcolle-
ge volgen een workshop voeding bij 
Bunnik Vriesea’s in De Kwakel.

Aalsmeer - Dat de bloemen- en 
plantenexport vanuit Nederland 
per periode, bestemming en afzet-
kanaal sterk kan fl uctueren blijkt 
ook dit jaar. Van de toplanden klimt 
Rusland met 38% en krimpt Dene-
marken met 9%. Tot en met augus-
tus ligt de totale groei nog steeds 
op 6%, iets meer dan 4 miljard. Dit 
blijkt uit de exportstatistieken van 
Floridata. ”We zien voor een aan-
tal landen wel een dempend effect 
van een sterkere euro”, aldus We-

sley van den Berg van Floridata. De 
stagnatie op Scandinavische mark-
ten lijkt tijdelijk. ”Exporteurs reke-
nen voor de wereldwijde markt op 
voortzetting van de huidige groei 
bij een toenemende internationa-
le concurrentie”, vult VGB directeur 
Matthijs Mesken aan. 
Bloemen doen het in de export-
waarde al het hele jaar beter dan 
de pot- en tuinplanten. In augustus 
zette die trend door. De bloemenex-
port 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 ver-
anderende 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), mantelzorgconsu-
lent 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-gangen-
menu 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 0297-
820979. U bent op beide dagen 
hartelijk welkom vanaf 17:30 uur.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!



 

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

Week van de Veiligheid 2 t/m 8 oktober 2017

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 fi etst. 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.
 
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.

Jeroen Nobel, Burgemeester van Aalsmeer

Programma week van de veiligheid
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.

Woensdag 4 oktober van 15.00 – 17.00 uur:
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 
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. 

een persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere aanwijzingen 

Help mee aan de veiligheid in uw wijk 

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 aanpak-
ken 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 plaatsvin-
den aan het eind van de middag en het begin van 
de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er 
in een woning op dat moment geen licht brandt, 
wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners. 
Een dief kan op dat moment zijn slag slaan. 
Daarom is het raadzaam in deze donkere winter-
maanden verlichting met een tijdschakelaar in te 
stellen, zodat het lijkt alsof u thuis bent. 

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

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

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

deuren. Laat de sleutel nooit in de deur zitten.
•  Zorg voor voldoende buitenverlichting. 

Criminelen staan niet graag in het licht.
•  Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping 

lastig is: zet ladders en vuilcontainers 
weg.    

•  Zet waardevolle spullen niet in zicht, inbrekers 
zijn dan minder snel geneigd uw woning uit te 
kiezen. 

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

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

Babbeltrucs 
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 bijvoor-
beeld 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 kierstand-
houder of deurketting. 

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

• Medewerkers van banken, verzeke-
ringsmaatschappijen en dergelijke ko-

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-

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.

Veilig pinnen
• Ook bij de pinautomaat komen bab-

beltrucs voor. Wees dus altijd alert als 
u pint. 

• Scherm bij het intoetsen van uw pin-
code de toetsen af.

• Laat u niet afl eiden. Ook niet als 
iemand zegt dat u bijvoorbeeld een 
bankbiljet of iets anders liet vallen. 

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

• Bent u toch slachtoffer geworden? 
Blokkeer dan direct uw pinpas en doe 
aangifte bij  de politie

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

Samen voor een veilig Aalsmeer

Inbraakpreventie begint bij uzelf!

Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen werken wij aan een veilig Aalsmeer.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Cursus ‘Minder Piekeren’
Amstelland - Bent u vaak aan het 
piekeren? Ziet u altijd beren op de 
weg? Of voelt u zich vaak gespan-
nen? 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 Ne-
derlanders is hier dagelijks meer 
dan een uur mee bezig. 
Veel mensen blijven tobben over bij-
voorbeeld 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 cur-
sus van Prezens wordt geleerd om 
anders te denken. Want anders den-
ken helpt om je beter te voelen.
De cursus start op donderdag 2 no-
vember en is van 9.30 tot 11.30 uur 
in De Amstelmere aan de Laan van 
de helende meesters 433 in Am-
stelveen. De cursus bestaat uit vijf 
bijeenkomsten. Deelname is kos-
teloos. De cursus is bedoeld voor 
mensen in Amstelland. Bel voor in-
formatie en aanmelding naar Pre-
zens via 088-7885055 of stuur een 
mail naar preventie@prezens.nl.

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

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

Bijeenkomst voor ouders 
‘Help mijn kind wordt 18’
Amstelland - Op woensdag 4 okto-
ber organiseert de Bibliotheek Am-
stelland samen met MEE Amstel en 
Zaan een informatiebijeenkomst 
voor ouders die een kind hebben 
met een beperking en die bijna vol-
wassen is. Hoe moet het verder met 
je zoon of dochter? Wat moet je alle-
maal regelen, en waar moet je alle-
maal 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 in-
formatie over wettelijke regelingen, 
bewindvoering en curatele. Ook is 
er volop ruimte om vragen te stel-
len en om ervaringen uit te wisse-

len met andere ouders. De informa-
tiebijeenkomst op woensdag 4 ok-
tober is van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Bibliotheek op Stadsplein in Amstel-
veen. De toegang is gratis, maar wel 
graag reserveren via www.debiblio-
theekamstelland.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 EHBO-
opleiding 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 ge-
maakt in het herkennen van letsels 
na een ongeval, maar ook de ken-
merken van lichamelijke aandoe-
ningen, zoals hartfalen, beroerte, 

suikerziekte worden behandeld; en 
wat is dan de eerste hulp die gebo-
den kan worden. Er wordt een ge-
degen opleiding gegeven, inclu-
sief reanimatie en het bedienen van 
een Automatische Externe Defibril-
lator (AED). Er wordt gewerkt met 
een LOTUS (landelijke organisatie 
tot uitbeelding van slachtoffers). De 
cursus wordt in december afgeslo-
ten met een examen. Het is dus mo-
gelijk voor de kerst het EHBO-diplo-
ma behalen. Heeft dit uw belang-
stelling gewekt? Ga dan naar www.
ehboaalsmeer.nl en vul het inschrijf-
formulier in of neem contact op met 
Gerie Veelenturf via 06-44562378.

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. Dank-
zij uw vrijgevigheid kan KWF onder-
zoeken naar behandeling en gene-
zing van de ziekte kanker blijven fi-
nancieren.

Collectebussen 
Penningmeester Marlien Smit van 
KWF Aalsmeer is trots op het resul-
taat: “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 bus-
sen, ontwikkeld en in gebruik door 
meerdere goede doelen, kan ook met 
pinpas betaald worden. Een nood-

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

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 aan-
schaf van uw toegangskaartje (10 
euro in de voorverkoop en 12,50 
euro aan de kassa) heeft u niet al-
leen een geweldige dag met 45 op-
tredens van 25 koren, maar steunt u 
ook het KWF! Meer informatie is te 
vinden op www.kwfaalsmeer.nl.

Bierbrouwerij De Bezwooren Kerf presenteert

Eigen bier voor Kudelstaart
Kudelstaart - In navolging op de 
succesvolle proef- en beoordeel-
avond vorig jaar van nieuwe bier-
tjes, introduceert bierbrouwerij ‘De 
Bezwooren Kerf’ aanstaande zater-
dag 30 september haar eerste, com-
merciële 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 de-
ze zaterdagavond te koop tegen ge-
reduceerd tarief.
 Voor meer informatie kan een mail 
gestuurd worden naar info@debe-
zwoorenkerf.nl. 

OVAK houdt 
themamiddag

Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 29 
september is Pim van der Meer te 
gast bij ouderenvereniging OVAK. Hij 
gaat van alles vertellen over de ge-
schiedenis en het ontstaan van zo-
wel 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.

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

Slim en gezellig bedrijvenspel
Lionsclubs organiseren 
2e ‘Slag om Aalsmeer’
Aalsmeer - Vorig najaar orga-
niseerden 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, ken-
nis en gezelligheid.
De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt ge-
speeld door teams van 5 personen. 
Een team kan samengesteld worden 
uit medewerkers van bedrijven, ver-
enigingen, organisaties, etc. Zo de-
den vorig jaar teams mee van Loog-
man, Gouwerok, Hoekwater, Soep 
Aalsmeer, Historische Tuin, ESA, 
VVD/CDA, Rotary Club en vele an-
deren. Natuurlijk kunnen bedrijven 
ook gasten trakteren op een geheel 
verzorgde avond. Er is plaats voor 
ongeveer 20 teams, voldoende ge-
legenheid dus om andere mensen 
te ontmoeten tijdens de borrel, het 
buffet of na afloop.
Het bedrijvenspel zelf vergt de no-
dige concentratie: iedere 4 minu-
ten 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 pas-
sie: bewegen inzetten als middel bij 
de revalidatie van mensen met een 
niet-aangeboren hersenbeschadi-
ging. De Edwin van der Sar founda-
tion realiseert op 140 locaties in Ne-
derland 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 be-
dragen de kosten per team van 5 
personen 555 euro. De ‘Slag om 
Aalsmeer’ vindt dit jaar plaats in het 
restaurant van Zorgcentrum Kloos-
terhof, Clematisstraat 16 en het pro-
gramma start om 17.30 uur. De net-
to opbrengst van deze avond gaat 
naar de Edwin van der Sar Foun-
dation. Voor meer informatie en in-
schrijfformulier, kijk op: www.li-
onsclubaalsmeerophelia.nl of mail 
naar Quinten Bunschoten: deslago-
maalsmeer@gmail.com

Computerhulp Aalsmeer 
is verhuisd naar Hofplein
Aalsmeer - Oorspronkelijk is Com-
puterhulp Aalsmeer opgestart om 
senioren wegwijs te maken in de di-
gitale wereld. De inloopochtenden 
werden echter steeds vaker bezocht 
door ook niet senioren met compu-
ter vragen en alles wat te maken 
heeft met een PC, laptop, tablet en 
smartphone. En dat vinden de vrij-
willigers helemaal niet erg.
Een aantal malen per jaar organi-
seerden de vrijwilligers van Compu-
terhulp Aalsmeer een reeks infor-
matie-middagen over allerlei digita-
le onderwerpen en de groep over-
weegt om dit item weer op te pak-
ken.

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 Amstel-
land, maar wel met dezelfde doel-
stellingen: het helpen van senioren 
met vragen over hun PC en overi-
ge digitale apparaten. Sinds 12 sep-
tember zijn de vrijwilligers op dins-
dag 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 Wijk-
ontmoetingscentrum 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, ta-
blet, laptop, telefoon, digitale ca-
mera en navigatie. Ook voor instal-
latie (of verwijderen) van program-
ma’s kunnen inwoners hier terecht. 
De vrijwilligers van Computerhulp 
Aalsmeer kunnen ook helpen met 
de beveiliging van apparatuur, Sky-
pe, apps, foto’s opslaan en bewer-
ken, kortom voor bijna alle digita-
le zaken! Breng het betreffende ap-
paraat 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 aan-
wezig voor nadere uitleg. Om de 
kosten te dekken wordt er een klei-
ne 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, in-
gang Clematisstraat 16.

Interviews Radio Aalsmeer 
met politie en wereldwinkel
Aalsmeer - Deze week brengen 
de gepresenteerde programma’s op 
Radio Aalsmeer weer enkele inte-
ressante gasten voort. Esther Spar-
naaij zet donderdag de Wereldwin-
kel in het zonnetje. Kim en Laurens 
ontvangen vrijdag de hoofdagen-
te 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 be-
staat 25 jaar. Reden voor Esther 
Sparnaaij om de winkel in het zon-
netje te zetten. In ‘Echt Esther’ schui-
ven donderdag bestuurslid Herman 
Beijerbergen en medewerkster Ka-
rin de Veij aan om te vertellen over 
wat de Wereldwinkel doet en bete-
kent. Fairtrade is een belangrijk on-
derdeel van het ondernemen, dus 
op de inhoud daarvan zal uiteraard 
worden ingegaan. Vragen voor Ka-
rin of Herman? Mail deze naar es-
ther@radioaalsmeer.nl.

‘Let’s Go’ 
Vrijdag ontvangen Kim en Lau-
rens in ‘Let’s Go’ wel een heel bij-
zondere gast: de politie! Hoofd-
agente Kim van der Weij komt al-
les vertellen over het EPJO-project. 
Hiermee gaan zij langs de groepen 
8 en leren ze alles over gezag, re-
gels, respect en keuzes. Kim is be-
nieuwd wat het project verder ten 
doel heeft en waarom de politie het 
belangrijk vindt om erover te vertel-
len op scholen. Natuurlijk gaat Kim 
ook vragen hoe het nou is om po-
litieagent te zijn. Verder komt vrij-
dag 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 weer-
baarheidstraining en daar komt hij 
graag meer uitleg over geven. Want, 
wat is weerbaarheid eigenlijk en 
wat heb je eraan? Je hoort het alle-
maal vrijdag vanaf 18.00 uur op Ra-
dio 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 uit-
genodigd door haar zoon Erwin en 
hij wilde graag dat zijn moeder iets 
meer over de persoonlijkheidsstoor-
nis borderline zou vertellen. Dat 
deed Anja ook. Zoals elk program-
ma op Radio Aalsmeer, is ook de-
ze uitzending weer terug te luiste-
ren via www.radioaalsmeer.nl. Anja 
heeft natuurlijk ook weer een nieu-
we gast gevonden. Ze vond het erg 
moeilijk, maar met de hulp van pre-
sentatoren Mylène en Elbert Huijts 
werd Ard van Klaveren bereid ge-
vonden komende maandag 2 okto-
ber plaats te nemen achter de mi-
crofoon als 183ste gast. Zij wil graag 
van de Kudelstaartse hortensiakwe-
ker 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 ka-
bel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via www.radioaalsmeer.nl. 
Elke dag brengt de lokale omroep 
informatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kan genoten worden 
van fijne non-stop muziek. Volg de 
omroep ook op twitter en facebook.

Kledingbeurs herfst en 
winter in De Reede
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) kle-
ding (vanaf maat 80 t/m maat S/L), 
speelgoed en kinderbenodigdhe-
den. De enige voorwaarden hiervoor 
zijn dat de ingebrachte kleding wel 
voor deze tijd van het jaar bestemd 
zijn, en de kleding en andere spul-
len heel, modieus en schoon zijn. 
Er kan één verkoopnummer aange-
vraagd worden per persoon waar-
op maximaal 30 kledingartikelen, 15 

stuks speelgoed en 3 paar schoe-
nen/laarzen vanaf maat 30 ver-
kocht mogen worden. De inbreng is 
van 9.00 tot 10.00 uur, de deur gaat 
om 10.15 dicht. De ingebrachte kle-
ding kunnen de verkopers zelf op-
hangen. De verkoop is van 12.30 tot 
14.00 uur. Het afhalen van de niet 
verkochte artikelen om 17.00 uur. Al-
les wat om 17.30 uur nog niet is op-
gehaald gaat naar een goede doel. 
Bel voor verkoopnummers naar Ta-
mara: 0297–323457, Nettie: 0172-
508930 of 06-42216168, Joke: 0297 
-323955. 

Het leuke landleven bij 
Groei & Bloei Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdagavond 5 ok-
tober 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 schof-
felen, harken, spitten, bemesten, 
oogsten, inmaken en opeten. Voor 
een weeshuis zoveel! Je bent nooit 
klaar en zitten in de tuin komt zel-
den voor. Toch maakt het ons geluk-
kig en maak ik u daar graag deelge-
noot van door middel van mijn ver-
haal.” De avond begint om 20.00 uur 
en de toegang is gratis. 

NISSAN MICRA

* 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.

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

NÚ € 2.750
VOORDEEL*

NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR

Twee keer film 
bij het Nivon

Aalsmeer - Op maandag 2 okto-
ber  draait bij het Nivon een prach-
tige film. De documentaire gaat 
over twee herders die in vier maan-
den een afstand van 600 kilometer 
tussen Zwitserland en Frankrijk af-
leggen met hun schapen. Te zien is 
hoe de herders met hun dieren om-
gaan, 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 docu-
mentaire duurt 90 minuten en in de 
pauze en na afloop is er de moge-
lijkheid 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 
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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 re-
aliseren, die niet kunnen worden 
gefinancierd uit de normale Zorg-
centrum- en Thuiszorg-budgetten 
is de Stichting Vrienden van Zorg-
centrum Aelsmeer in het leven ge-
roepen. Het doel van de stichting is 

om ouderen ‘dagen met een gou-
den randje’ te bieden. De stichting 
doet dit door het werven van dona-
ties en giften en ontwikkelt activitei-
ten ten behoeve van ouderen. Ge-
dacht moet worden aan de jaarlijk-
se vakantie en aan activiteiten, die 
georganiseerd worden ten behoe-

ve van de ontspanning en recrea-
tie van de bewoners. Het exploite-
ren van speciale bussen voor ver-
voer van ouderen, waardoor de mo-
biliteit toeneemt, hoort hier ook bij. 
De Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer heeft zo’n 300 dona-
teurs en daarnaast is er de specia-

le 75+ club voor bedrijven. Het be-
stuur van de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer wordt ge-
vormd door een zevental personen 
uit verschillende segmenten van 
de samenleving, voorzitter is Ber-
ry Philippa. Het bestuur komt elk 
jaar 4 à 5 keer bij elkaar om te be-
palen op welke wijze extra activitei-
ten kunnen worden ontplooid voor 
de ouderenzorg in Aalsmeer en in 
het zorgcentrum. In financieel op-
zicht gaat het goed met de Stich-
ting 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 tui-
nen (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 ver-
laten. Bij alle verbouwingen van de 
laatste jaren binnen in het pand is 
er minder oog geweest voor de en-
tree en zo langzamerhand is die 
ook aan een opwaardering toe. De 
stichting Vrienden van het Zorgcen-
trum heeft geld beschikbaar gesteld 
voor nieuw meubilair aan de voorzij-
de van het pand. Ook zal de tuin ter 
plekke worden verfraaid.  
De Stichting steunen? Word dan 
donateur of begunstiger. De mini-
mumbijdrage 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’. 

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

je roosteren. De ijsjes vonden gre-
tig aftrek, net als de koffie en de 
thee met koek of een Roemeense 
versnapering. Er werden planten en 
boeken verkocht, er konden bloem-
stukjes gemaakt worden en kaarsen 
en slopen versierd worden. Verder 
was er een optreden van een goo-
chelaar en werd informatie gege-
ven over de verschillende activitei-
ten binnen de kerken. Heel gezellig 
deze middag en goed bezocht!
Foto: www.kicksfotos.nl

Gezellige burendag in en 
rondom Place2bieb
Kudelstaart - Op zaterdag 23 sep-
tember werd in en rondom Place-
2bieb in Kudelstaart de Nationa-
le Burendag gevierd. Buurtbewo-
ners Diana en Richard van Kitchen 
Angels hebben samen met De Bin-
ding en Dock het initiatief genomen 
om deze dag te organiseren. Place-
2bieb 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 ande-
re buurtbewoners eens uit te nodi-
gen 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 

voor binnen zijn voorzien van leuke 
plantjes. Diverse andere klusjes, zo-
als kasten in elkaar zetten kwamen 
ook aan bod.
Om 13.00 uur gingen de aanwezi-
gen samen aan tafel om van een 
heerlijke lunch te genieten.
Al met al een leuke dag en de or-
ganisatie wil dan ook een maande-
lijkse activiteit samen met jongeren 
gaan organiseren om de saamho-
righeid in Kudelstaart te verhogen.
Denk aan bingo, Hollands stamp-
pot buffet met oudhollandse spel-
letjes, etc.

Place2bingo
De eerstvolgende activiteit is Place-
2bingo 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 ge-
zorgd.
Foto: www.kicksfotos.nl

Fantastische burendag in 
Galilei-/Leeghwaterstraat
Kudelstaart - Het weer was fan-
tastisch! De burendag in de Galilei-
straat en Leeghwaterstraat. Beide 
straten waren gezellig versierd en 
de opkomst van de buurt was groot. 
Een reuze sjoelspel  en springkus-
sen ontbraken niet en er was een 
heerlijke barbecue. Ook zelfge-
maakte toetjes en taarten ontbraken 
niet. Er is veel gelachen en sommi-
ge buren hebben elkaar beter leren 

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

De gasten genieten van de zang van het gemêleerde koor.

Zieken- en ouderendag in 
Karmelkerk geslaagd
Aalsmeer - Donderdag 21 septem-
ber was een bijzondere dag in de 
Karmelkerk. Op die dag werd na-
melijk voor de zestigste keer de Zie-
ken- 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 neer-
gezet. Dit jaar waren er 65 gasten 
aanwezig. De gasten waren afkom-
stig uit de parochies Aalsmeer, Ku-
delstaart en Rijsenhout. Vanaf half 
tien werden de eerste gasten ver-
welkomd. 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 ge-
komen en ging samen met Broe-
der Wim Ernst en Pastor Annemieke 
Blonk voor in de eucharistieviering. 
Van de zang van het koor, met leden 
vanuit de parochies Aalsmeer, Ku-
delstaart en Rijsenhout, onder lei-
ding van dirigent Lous Zandvliet, en 
muzikaal begeleid door organist Ni-
co van Geijlswijk, genoten de gas-
ten met volle teugen. Na de eucha-
ristieviering was er koffie met ge-
bak. Na een korte pauze volgde de 

dienst van de handoplegging. Tij-
dens de handoplegging werd voor-
ganger Mgr. Van Burgsteden bijge-
staan door Broeder W. Ernst, Pas-
tor Annemieke Blok, Pastoor Marco 
Cavagnaro en kapelaan Karwowski. 
Veel gasten ervaren de handopleg-
ging 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 gezel-
lige en rumoerige drukte in de kerk. 
De gasten zoeken soms oude be-
kenden 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 scou-
ting 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 keuken-
team 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 heb-
ben dat deze dag een waardevolle 
en gezellige dag werd. De chauf-
feurs stonden al weer klaar om de 
gasten veilig naar huis te brengen. 
De zestigste Zieken- en Ouderen-
dag was weer helemaal geslaagd. 

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

de verhaal is actueel en univer-
seel. Fiddler on the Roof gaat over 
de betekenis van veiligheid en on-
derdrukking, traditie en gedwongen 
vertrek. Ter voorbereiding op de mu-
sical hebben castleden zich verdiept 
in het DNA van de musical. Regis-
seur Ruut Weismann vertelt bevlo-
gen over zijn visie op het stuk en 
de verdieping in de joodse cultuur. 
Dit rijkt van bekend zijn met de ge-
schiedenis, tot het samen vieren van 
het Joods Nieuwjaar op 20 septem-
ber. Tijdens de voorstelronde bena-
drukt de regisseur dat hij de pro-
ductie 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 be-
werking van het nummer ‘Traditi-

Bedankt meiden
Aalsmeer - Zet mij, met nog ne-
gen ‘meiden’ van tegen de vijftig 
(of net erboven) aan een terrasta-
fel 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 zon-
netje bij en je hebt een gegaran-
deerd gezellige middag. Dit over-
kwam mij afgelopen vrijdag. We 
vertrokken ‘s morgens met z’n tie-
nen in twee auto’s vanaf het Raad-
huisplein richting Oberhausen. Om 
één uur konden we inchecken in 
een heerlijk hotel um die Ecke van 
het megagrote overdekte winkelpa-
radijs en een paar uur later zaten we 
dus aan de bewuste tafel, waar we, 
hoe laat zal het geweest zijn?, be-
gin van de avond pas vanaf rolden. 
Rolden ja. Van het lachen! Want wat 
hebben we gegierd! Één van de da-
mes had namelijk neuskaartjes bij 
zich en opplaksnorren. Tegen de 
vijftig lopen we ja, maar dat vóe-
len wij niet. Sterker nog, we heb-
ben ons het gehele weekend gedra-
gen als twintigers. Mijn puberzoon 
zou zich kapot hebben geschaamd, 
maar hé, die was lekker thuis met 
zijn pa. Het was weer een meiden-
weekend voor in de boeken. Heer-
lijk gekletst over zaken waarvan de 

M iranda’s
omentenm meeste niet in de Meerbode passen, 

lekker schnitzel gegeten met pom-
mes, gewinkeld, gedanst tot midden 
in de nacht en dus tot tranens toe 
gelachen. Wat een heerlijke vrien-
dinnengroep 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 ver-
snapering. Het weekend ervoor 
waren we trouwens ook in Duits-
land met lieve vrienden. We deden 
het vakwerkstadje Soest aan. Lek-
ker slenteren, terrasjes pakken en 
heerlijk eten en drinken. Ik hou er 
zo van. Volgende week ben ik te vin-
den 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 janua-
ri? 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 vrien-
dinnen 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!! 

on’. De muzikale acteur maakt in-
druk 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. 

Stichting theateralliante
Acht grote Nederlandse theaters 
bundelen hun kracht als Stichting 
Theateralliantie. Edwin van Balken, 
directeur van De Stichting Thea-
teralliantie, verzorgt tijdens de pers-
presentatie 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 voornaam-
ste doel om bijzondere theaterpro-
ducties tot stand te brengen voor 
een groot publiek. Het gaat daarbij 
om multidisciplinaire voorstellingen, 

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

Over Fiddler on the roof
Fiddler on the roof is de origine-
le en wereldwijd gebruikte titel van 
de productie die in Nederland be-
kend staat als ‘Anatevka’. Thomas 
Acda speelt de hoofdrol van Tevye 
en neemt je op innemende en gees-
tige wijze mee in deze meeslepen-
de musical. Fiddler on the roof, met 
‘If I Were A Rich Man’ en vele ande-
re beroemde evergreens, gaat over 
een wereld op de vlucht waarin uit-
eindelijk de liefde overwint. Een dy-
namische voorstelling met veel dans 
en muziek, die entertaint in groots-
heid en ontroert in intimiteit. Deze 
actuele musical toont de beteke-
nis van familie in een veranderen-
de wereld, waarin iedereen overeind 
proberen te blijven.
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Navigatie uit 
auto gestolen

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 19 op woensdag 20 sep-
tember is ingebroken in een in 
de Snoekbaarsstraat geparkeer-
de auto. Uit de Volkswagen Golf 
is het navigatiesysteem gestolen.

Sieraden weg na 
inbraak woning

Kudelstaart - In de avond of 
nacht van donderdag 21 op vrij-
dag 22 september is ingebro-
ken in een woning aan de Ku-
delstaartseweg. Aan de voorzij-
de hebben de dieven om binnen 
te komen een raam open gewrikt. 
Het hele huis is doorzocht. Ont-
vreemd is een behoorlijke hoe-
veelheid sieraden.

Inbrekers kijken 
in wasmachine

Aalsmeer -Tussen vrijdag 22 en 
dinsdag 26 september is ingebro-
ken in een woning in de Fuutlaan. 
Om binnen te komen hebben de 
dieven het slot uit een deur ge-
boord. Het hele huis is doorzocht. 
Ook de zolder is bezocht en er is 
zelfs door de inbrekers in de was-
machine gekeken. Er wordt een 
inventarisatie gemaakt van mo-
gelijk vermiste spullen.

Veel rommel na 
inbraak bedrijf

Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 21 op vrijdag 22 septem-
ber is ingebroken in een bedrijf 
aan de Zijdstraat. Om binnen te 
komen hebben de dieven het slot 
uit de deur getrokken. In de ruim-
te 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 donderdagoch-
tend en vrijdag negen uur in de 
morgen plaats gevonden. 

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Van vrijdag 22 op za-
terdag 23 september is een da-
mesfiets gestolen vanaf de Stom-
meerkade. 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.

Kaakletsel na 
ongeval

Aalsmeer - Op woensdag 20 
september om half zeven in de 
avond heeft een eenzijdig onge-
val plaats gevonden in de Ophe-
lialaan. Een 24-jarige man uit Ku-
delstaart was op de Van Cleeff-
kade 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 hardrijders 
op Hoofdweg

Kudelstaart - Op zondag 24 sep-
tember heeft de politie een snel-
heidscontrole gehouden op de 
Hoofdweg. In totaal passeerden 
540 voertuigen de controle, waar-
van 111 bestuurders harder reden 
dan de toegestane vijftig kilome-
ter per uur. De controle is gehou-
den op verzoek van de wijkagent 
in Kudelstaart naar aanleiding 
van vele klachten van omwonen-
den. En niet voor niets, zo blijkt. 
Ruim 20 procent van de auto’s en 
vrachtwagens die vanuit de rich-
ting van Leimuiden kwamen, re-
den te hard. De hoogst geme-
ten snelheid was 83 kilometer per 
uur. Gezien het grote aantal over-
treders is de politie voornemens 
vaker snelheidscontroles te gaan 
houden op de Hoofdweg. De be-
stuurders die te hard reden, kun-
nen een proces-verbaal thuis ver-
wachten.

De heer Eenhoorn (geheel rechts) heeft in Aalsmeer de bestuursstructuur on-
derzocht 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 ge-
meente Amstelveen heeft de com-
missaris van de Koning in de provin-
cie Noord-Holland, Johan Remkes, 
besloten drs. H.B. (Bas) Eenhoorn 
met ingang van 1 oktober 2017 te 
benoemen tot waarnemend burge-
meester van de gemeente Amstel-
veen.
Door het vertrek van mevrouw Mir-
jam van ’t Veld per 1 oktober is er 
een burgemeesters-vacature in 
Amstelveen ontstaan. Het is beleid 
om een waarnemend burgemees-
ter te benoemen in gemeenten waar 
het op voorhand vaststaat dat de 
periode waarin er geen burgemees-
ter is, langer dan drie maanden gaat 
duren.
De heer Eenhoorn wordt voor een 
langere periode als waarnemend 
burgemeester benoemd in ver-
band met de gemeenteraadsverkie-
zingen in maart volgend jaar, zodat 
de nieuw verkozen gemeenteraad 

de profielschets voor een nieuw te 
benoemen burgemeester kan vast 
stellen.
De heer Eenhoorn zal geduren-
de zijn waarneming aandacht be-
steden aan de bestuurscultuur ten 
behoeve van het inwerkprogramma 
van de in maart 2018 nieuw geko-
zen gemeenteraad, het nieuwe col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders 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 loop-
baan is hij burgemeester geweest 
van de gemeenten Voorburg (1983-
1996) en Schiermonnikoog (1976-
1983) en waarnemend burgemees-
ter van de gemeenten Vlaardingen 
(2014), Alphen aan den Rijn (2010 
– 2013), Kaag en Braassem (2009-
2010) en Lansingerland (2007). De 
heer Eenhoorn is 71 jaar en lid van 
de VVD.

Nekklachten na aanrijding
Aalsmeer - Op de kruising Leg-
meerdijk met de Burgemeester Kas-
teleinweg heeft op woensdag 20 
september om zeven uur in de och-
tend een aanrijding plaats gevon-
den. De verkeerslichten werkten 
niet en door de meeste bestuurders 
werd voorzichtig de kruising over 
gereden. Toch kwamen een 28-ja-
rige automobiliste uit Kudelstaart 
en een 52-jarige bestuurder van 

een Caddy uit Aalsmeer met elkaar 
in botsing. De Caddy kwam tot stil-
stand tegen de zijkant van de Nis-
san van de Kudelstaartse. De vrouw 
is met nekklachten naar het zie-
kenhuis vervoerd. Beide auto’s lie-
pen flinke schade op. De politie doet 
verder onderzoek. De weg is enige 
tijd afgesloten geweest.
Foto: Davey Photography/Rob Fran-
ken

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

maar de eigenaar denkt dat de au-
to 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 wor-
den verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.‘Vriendjes van de boerderij’

Actie supermarkt Deen 
voor Boerenvreugd 
Aalsmeer - Supermarkt Deen is 
een promotieactie gestart waar-
mee klanten kunnen sparen voor 
pluchen boerderijdieren en sticker-
boeken met weetjes over (boerde-
rij)dieren. De afgelopen jaren heeft 
de supermarktketen voor de jeugd 
een aantal landelijke acties gehou-
den. Dit jaar richt Deen zich meer op 
plaatselijke en regionale activiteiten. 
Met de actie ‘Vriendjes van de boer-
derij’ steunt Deen de plaatselijke 
kinderboerderijen.
Voor bedrijfsleider Dennis Wentel 

van Deen Aalsmeer is het vanzelf-
sprekend dat kinderboerderij Boe-
renvreugd een mooie financiële do-
natie krijgt aan het einde van de ac-
tie. “We krijgen veel positieve reac-
ties”, zegt Dennis. Op Boerenvreugd 
is ook aandacht voor de actie van 
Deen. De exploitatie van de kinder-
boerderij wordt gerund door vrijwil-
ligers en geheel gefinancierd door 
donateurs, sponsors en opbrengs-
ten uit het winkeltje. De spaarac-
tie is op 17 september begonnen en 
loopt door tot eind oktober.

Voor goede doelen en verenigingen
Meerlanden opent inschrijving 
voor het Meerlandenfonds
Aalsmeer - De inschrijving voor 
het Meerlandenfonds 2017 start op 
1 oktober. Ook dit jaar heeft Meer-
landen een bedrag van 50.000 eu-
ro in het fonds gestort om sportver-
enigingen en goede doelen te on-
dersteunen. Vrijwilligers van goede 
doelen en sportverenigingen uit het 
verzorgingsgebied van Meerlanden 
kunnen tot 1 november aanstaan-
de een aanvraag indienen via www.
meerlanden.nl/inschrijven.

Milieu en welzijn
“Meerlanden staat middenin de 
maatschappij. Wij zorgen samen 
met bewoners, bedrijven en ge-
meenten voor een groene duurza-
me, schone en veilige omgeving, 
waar het fijn wonen, werken en re-
creëren is. Goede doelen en (sport)
verenigingen maken de maatschap-
pij ook mooier. Daarom steunen wij 
regionale initiatieven met ons Meer-
landenfonds”, zegt Angeline Kier-

kels, algemeen directeur van Meer-
landen. “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 eco-
nomie.”
 
Online inschrijven
Goede doelen en (sport)verenigin-
gen komen voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds in aanmer-
king door een project online in te 
schrijven op de website. Voor goe-
de doelen is de maximale bijdrage 
van 2.500 euro en voor (sport)ver-
enigingen maximaal 1.000 euro be-
schikbaar. De sluiting is 1 novem-
ber 2017. Begin december ontvan-
gen de aanvragers bericht over toe-
kenning dan wel afwijzing. De uit-
reiking van het Meerlandenfonds is 

Concept ‘Aalsmeer beter en groener’

Kathalijne Buitenweg op 
bezoek bij GroenLinks
Aalsmeer - Op zaterdag 30 sep-
tember van 14.00 tot 15.30 uur be-
zoekt Kathalijne Buitenweg, vice-
fractievoorzitter 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 con-
cept programma ‘Aalsmeer beter en 
groener’ gepresenteerd.
 
Politieke idealen
Op 21 maart 2018, over 5 maan-
den, zijn er weer verkiezingen voor 
de lokale politiek. U kiest dan de 
gemeenteraad. GroenLinks heeft 
vanaf 2002 in de lokale Aalsmeer-
se politiek meegedaan als onder-
deel van PACT Aalsmeer. Deze par-
tij is inmiddels opgeheven en daar-
om heeft GroenLinks besloten zelf-
standig aan de verkiezingen mee te 
doen. Kathalijne Buitenweg zal in-
gaan op de politieke idealen van 
GroenLinks en over wat deze ide-
alen 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 ge-
meenteraadslid, de uitgangspunten 
van het verkiezingsprogramma wor-
den toegelicht. Deze uitgangspun-
ten zijn toekomstbestendigheid, de 
kunst van het huishouden, ook wel 
economie genoemd, omgevings-
bewustzijn en vooruitstrevendheid. 
Om deze punten concreet te maken 
zullen ze aan de hand van voorbeel-
den van politieke zaken die nu spe-
len of binnenkort gaan spelen, wor-

den toegelicht. Ook kunnen inwo-
ners 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 ge-
dragen.
 
Toekomstbestendigheid
Uitgaan van een toekomst voor ie-
dereen, zeker ook voor kinde-
ren en kleinkinderen. Daarom an-
ders omgaan met de wereld en an-
ders vorm gaan geven. Denk hier-
bij 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 werkom-
geving, om innovaties voor een toe-
komst 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 Amstel-
veens beleid voeren. Maar ook oog 
hebben voor Immigratie, arbeidsmi-
gratie, vluchtelingen: opvang daar 
waar dringend noodzakelijk, inte-
gratie bevorderen, gastvrijheid uit-
stralen, drempels en angst wegne-
men. De (jeugd)zorg knelt, dit moet 
worden aangepakt. 
Niet stilstaan, niet terug naar het 
oude, naar vroeger. Niet de sta-
tus quo handhaven en de bestaan-
de verhoudingen verdedigen, maar 
veranderen ten goede van een ech-
te open samenleving met een toe-
komst voor iedereen. Dat wil Groen-
Links. Iedereen van harte welkom 
aanstaande zaterdag om 14.00 uur 
in De Oude Veiling.

Lancering website en app op 5 oktober in Aalsmeer

Gemeente en ‘Ongehinderd’ 
samen voor toegankelijkheid

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 Ge-
meente Aalsmeer heeft een licha-
melijk 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 loca-
ties toegankelijk zijn. In de komende 
weken worden er steeds meer loca-
ties uit Aalsmeer toegevoegd in de 
Ongehinderd ‘app’. Zelf kunt u ook 
uw steentje bijdragen door middel 
van het downloaden van de Onge-
hinderd 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, Amers-
foort, Eindhoven en Hulst sluit nu 
de gemeente Aalsmeer aan bij het 
landelijk platform Ongehinderd. On-
gehinderd zet zich in voor een toe-
gankelijk Nederland. Middels de 
gratis Ongehinderd App en websi-
te kunnen mensen met een beper-
king precies zien welke locaties toe-
gankelijk zijn en welke voorzienin-
gen deze bieden. Het keuringsteam 
van Ongehinderd heeft de gemeen-
telijke gebouwen getoetst op toe-
gankelijkheid. Ongehinderd en Ge-
meente Aalsmeer roepen lokale on-
dernemers op om ook werk te ma-
ken van toegankelijkheid.

Avondje uit
Wil jij kans maken op een leuk en 
ongehinderd avondje uit? Plaats 
dan vóór de lancering in jouw ge-
meente een beoordeling in de On-
gehinderd app/website via www.
ongehinderd.nl en maak kans op 
een geheel verzorgde avond in Het 
Wapen van Aalsmeer.

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

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

op 7 december 2017. Het reglement 
staat op de website.

Samen sneller circulair
Meerlanden gelooft dat een circulaire 
samenleving mogelijk is. Een samen-
leving zonder afval, maar met grond-
stoffen die na hergebruik en recycling 
als nieuwe producten worden terug-
gebracht 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 kan-
sen krijgen. Samen met haar stake-
holders wil Meerlanden de regiona-
le samenleving circulair maken én de 
werkgelegenheid regionaal verster-
ken en bevorderen. Haar missie: “Sa-
men sneller circulair!”



Provincie investeert ruim 
194 miljoen in natuur
Amstelland - Extra kilometers 
fi ets- en wandelpad, een grotere 
variatie aan dieren en planten, wei-
devogelbeheer en het afmaken van 
het Natuurnetwerk Nederland. Dit 
zijn onderdelen uit het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Groen 2018-
2022. Daarmee steekt de provincie 
Noord-Holland ruim 94 miljoen in 
86 groene projecten en 9 subsidie-
regelingen voor de natuur.
Een groen, aantrekkelijk en toe-
gankelijk Noord-Holland waarbor-
gen, dat is het doel van het Provin-
ciaal Meerjarenprogramma Groen, 
een meerjarig uitvoeringsprogram-
ma met concrete fysieke maatre-
gelen. Gedeputeerde Adnan Te-
kin: “Noord-Hollanders vinden een 
groene leefomgeving erg belang-
rijk 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-Hol-
land biedt de rust en ruimte om te 
ontspannen en bij te tanken. Meer 
groen is ook heel goed voor de bio-
diversiteit. 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 Noord-
Holland. Er is een gebrek aan ge-
schikte leefgebieden voor dier- en 
plantensoorten. Door verstedelij-
king en de aanleg van wegen raken 
natuurgebieden versnipperd. Ande-
re bedreigingen zijn vervuiling door 
verkeer, industrie en landbouw en 
verdroging. 
Maar door actief maatregelen te ne-
men zijn bedreigde plant- en die-
rensoorten weer teruggekomen. 
Om een groen, aantrekkelijk en toe-
gankelijk Noord-Holland ook voor 
de toekomst te waarborgen blijft de 
provincie investeren in het Natuur-
netwerk Nederland, Natura2000, 
natuurherstel met het Programma 
Aanpak Stikstof en fi ets- en wan-
delpaden.

Meer informatie
Het Provinciaal Meerjarenprogram-
ma 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 ver-
schillende Noord-Hollandse regio’s 
(mee)werkt.

Jeugdcircus Acrobatico: 
Schatjes en Schoffi es
Hoofddorp - Jeugdcircus Acrobatico 
bestaat al meer dan 30 jaar. Om het 
jaar presenteren de ruim dertig ar-
tiesten een nieuwe show. Ze trainen 
elke week, oefenen zich in alle dis-
ciplines: van jongleren en acrobatiek 
tot evenwichtskunst en mime. Groot 
en klein traint samen en vormt een 
uniek gezelschap. In april 2016 be-
leefden ze de première van de jubi-
leumshow ‘Schatjes en Schoffi es’ in 
Badhoevedorp. In oktober 2017 wordt 
de reeks afgesloten met twee specta-
culaire voorstellingen in de grote zaal 
van De Meerse in Hoofddorp.

Knokken
Het zal je maar gebeuren: heb je net 
een fi jne trainingsplek in het nieu-
we Dorpshuis gevonden, willen alle 

straatschoffi es uit de buurt er hun 
hangplek van maken… Dat wordt 
dus knokken! Tot grote schrik van 
alle schatjes en schoffi es eindigt de 
tussenkomst van directeur Vaste-
maat ook nog eens in een drama. 
En waar is de sleutel van het Dorps-
huis opeens gebleven? Of alles na 
een paar spannende battles weer 
helemaal goed komt? En of direc-
teur Vastemaat de sleutel maar ook 
zijn goeie ouwe ‘zelf’ weer terug-
vindt? Laat dat maar aan de arties-
ten van Acrobatico en hun wereld-
beroemde circuskunsten over. Za-
terdag 14 oktober om 19.00 uur en 
zondag 15 oktober om 14.00 uur in 
schouwburg De Meerse in Hoofd-
dorp. Kijk voor meer informatie en 
kaarten op www.demeerse.nl.

Controleer 
platte daken!

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

Werken van Bert Oosthout en Elies Auer.

Opening nieuwe expositie
‘Highlight’ in Sous-Terre
Aalsmeer - Aanstaande zondag 1 
oktober is de opening van een nieu-
we expositie in galerie Sous-Terre: 
Highlight. Er wordt werk geëxpo-
seerd van elf geselecteerde kunste-
naars die deelnamen aan De Kunst-
beurs aan de Westeinderplassen 
2017. De voorbezichtiging van de 
expositie is op zaterdag 30 septem-
ber 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, Quin-
tijn van Eyk, Edith Madou, Sarah Mi-
chael, Bert Oosthout, Bert van San-
ten, Louis Sauter, Petra Smeenk en 
Ton Sprangkelend. Belangstellen-
den worden uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen. Niet in de 
gelegenheid de opening bij te wo-
nen? De expositie gaan bewonde-
ren in de tot galerie omgetoverde 
pompkelder tegenover de waterto-
ren aan de Kudelstaartseweg kan 
tot en met zondag 19 november.

Jong talent zondagmiddag bij KCA
Werkgroep klassiek start 
seizoen met ‘Sonare’
Aalsmeer - Op zondag 1 oktober 
opent de werkgroep klassieke mu-
ziek van KCA het seizoen met trio 
‘Sonare’. Dit familietrio bestaat uit 
Dewi Boddeke (sopraan), Andor 
Boddeke (piano) en Papillon Bod-
deke (viool). Papillon is 18 jaar en 
een talentvol violist. Al op 15-jari-
ge leeftijd wist hij tijdens het tele-
visieprogramma ‘Het orkest van Ne-
derland’ ieder te verbazen met zijn 
virtuoze optreden. Zijn repertoire-
keuze is nog heel breed en tijdens 
het concert van aanstaande zon-

dag zal hij werken van Bach, Vival-
di maar ook van Gershwin en Bern-
stein vertolken. Hij wordt op de pi-
ano begeleid door zijn vader Andor 
Boddeke. Andor beweegt zich moei-
teloos door de muziekgeschiedenis 
en weet verschillende stijlen te ver-
binden. Hij is degene die zijn zoon 
stimuleert verder te gaan in de mu-
ziek en zijn talent ten volle te benut-
ten. Daarnaast is er nog Dewi Bod-
deke, zus en tante. Haar mooie so-
praan is in staat de mooiste liede-
ren te vertolken. Ook bij haar zijn de 

troleren. Uit onderzoek door VROM 
blijkt dat er doorgaans voor plaat-
sing van het dak geen of geen goe-
de wateraccumulatie berekening is 
gemaakt. Dit houdt in dat de te ver-
wachten hoeveelheid regenwater 
op het dak niet is berekend, inclu-
sief de consequenties voor de con-
structie. Het dak buigt dan steeds 
verder door en kan uiteindelijk in-
storten. 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 inspecte-
ren op gebreken en lekkages. 

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

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

2e katern

UITSLAG TUINEN- EN DIERENWEDSTRIJD

Tuinen en dieren in juli en augustus

Ruud, Hanneke en Jolanda 
winnaars fotowedstrijd
Aalsmeer - Het heeft even ge-
duurd, 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 ko-
men. Het gaat om de wedstrijd 
‘Tuin en Dier’, die de Nieuwe 
Meerbode afgelopen zomer heeft 
gehouden. Vanaf de aankondi-
ging stroomde de mailbox van 
de redactie vol, dagelijks leuke, 
grappige en prachtige foto’s. Ge-
vraagd was om tuinfoto’s, pren-
ten van dieren of een combinatie 
van deze twee. Het is wel duide-
lijk, mensen zijn gek op dieren en 
vooral hun eigen dieren en veel-
al de bijzondere en aandoenlijke 
soorten die ongevraagd een be-
zoek komen brengen. De redac-
tie kreeg foto’s van egels, eek-

hoorns, reigers, vlinders, bijen, 
en natuurlijk van honden en kat-
ten. Viervoeters in alle soorten en 
maten. Geweldig. De hele zomer 
heeft de redactie genoten van al 
die foto’s met een lach, vol verba-
zing en soms met een beetje ja-
loezie bij het zien van ‘juweeltjes’ 
van tuinen. Van Tuincentrum Het 
Oosten aan de Aalsmeerderweg 
mogen drie cadeaubonnen ge-
geven worden aan de winnaars. 
Uiteraard is de redactie bijzonder 
blij met dit gulle gebaar. De uit-
slag dan, van drie naar één. 

Op 3: De foto van Ruud Meijer uit 
Rijsenhout: “In onze twee hibis-
cus bomen is het een gezoem van 
jewelste. De aardhommels heb-
ben het ontzettend druk en vlie-
gen van bloem naar bloem voor 

stuifmeel. Soms zit hun lijf zo on-
der het stuifmeel dat ik denk, kan 
ie nog wel vliegen?” De cadeau-
bon 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 wo-
nen. Net als ik is zij gek op de 
tuin. Helaas vind met bloembor-
der dit iets minder leuk.” De ca-
deaubon 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 

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

dus inmiddels zullen de kittens al 
heel wat groter zijn gegroeid. Het 
plaatje van dit ‘fotomodel’ is de 
hoofdprijs waard, een cadeau-
bon van 150 euro van tuincen-
trum 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 informa-
tiebali in het tuincentrum aan de 
Aalsmeerderweg. Alle inzenders: 
Heel veel dank, dankzij jullie was 
het weer een heerlijke en kleuri-
ge zomer!
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Raad over parkeernormen 
en fractiebudgetten
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 28 september, vindt de eer-
ste, openbare raadsvergadering na 
de zomerstop plaats. De vergade-
ring staat onder voorzitterschap van 
burgemeester Jeroen Nobel en be-
gint om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Na vaststelling 
van de agenda vindt eerst de instal-
latie van een nieuw tijdelijk raadslid 
voor AB plaats. Luc de Horde wordt 
tijdelijk benoemd ter vervanging van 
Danny Tol, die wegens ziekte tijde-
lijk ontslag heeft genomen. Het vol-
gende onderwerp is een hamerstuk. 
De fractiebudgetten worden vastge-
steld. Uiteraard moeten alle fracties 
over de besteding van de budget-
ten verantwoording afleggen. Daar-
naast wordt verheldering gevraagd 
over welke uitgaven er ten laste ko-
men van de individuele vergoedin-
gen aan raadsleden en voor welke 

uitgaven er een beroep op de frac-
tiebudgetten kan worden gedaan. 
Totaal gaat het om een budget van 
21.650 euro. Het CDA en AB moch-
ten in 2016 iets meer dan 5.000 eu-
ro 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 groot-
tes van de fracties. 
Besproken worden verder de een-
malige actie Aalsmeerpas ten be-
hoeve van participatie van kinderen 
uit een gezin met een laag inkomen, 
paraplubestemmingsplan parkeer-
normen, startnotitie woningbouwlo-
catie 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.

Storing aan verlichting in 
Zijdstraat verholpen!
Aalsmeer -De storing aan de open-
bare 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 om-
dat bij het Zorgcentrum Aelsmeer 
de stroom er helemaal af moest. 
Het zorgcentrum moest aggrega-
ten inhuren en extra personeel in-
zetten. Gelukkig is alles goed ver-
lopen. Netbeheerder Liander is ver-
antwoordelijk voor de aanleg van 
kabels van de openbare verlichting.

Nieuwe kast Lijnbaan 
Liander werkt nog aan de storing bij 
de Lijnbaan, Dorpstraat en Oostein-
derweg. Om deze storingen structu-
reel op te lossen moet er een nieu-
we openbare verlichtingskast ge-
plaatst worden op de hoek van de 
Oosteinderweg en de Lijnbaan. Ook 
alle kabels moeten vervangen wor-
den. 
De planning is dat deze week de 
nieuwe kast geplaatst wordt en ver-
volgens worden de nieuwe kabels 
hierop aangesloten. 

Eerste kriebels verkiezing!
Aalsmeer - Het begint bij menig 
politicus al te kriebelen, de verkie-
zing voor de gemeenteraad is in 
aantocht. Op 21 maart in 2018 mo-
gen inwoners naar de stembus en 
hun nieuwe college en gemeente-
raad kiezen. In Amsterdam heeft 
de VVD haar verkiezingslijst al ge-
presenteerd. Hier in Aalsmeer is de 
VVD begonnen met een politiek ca-
fé om de fractie meer in de schijn-
werpers te zetten. Gisteren, woens-
dag 27 september, werd een open-
bare bijeenkomst gehouden over 
privacy. Sven Koopmans deed een 
inleiding over dit onderwerp waar-
na er met elkaar over gediscussi-
eerd is. Centraal stond met name de 
privacy tussen overheid en burgers. 
Het politieke café was in de Histori-
sche 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 zelf-
standig aan de slag. De PvdA heeft 
enkele weken geleden een bijeen-
komst gehouden om leden te win-
nen en nu stapt Groen Links naar 

buiten om zich te profileren. Op za-
terdag 30 september presenteert 
Groen Links haar verkiezingspro-
gramma. De middag is in De Oude 
Veiling in de Marktstraat van 14.00 
tot 15.30 uur en iedere belangstel-
lende is welkom. Er wordt over de 
plannen van de fractie verteld en 
Kathalijne Buitenweg, Tweede Ka-
merlid en vice-fractievoorzitter, zal 
spreken.

Nieuw fractielid AB
Voorlopig, nog een half jaar zelfs, 
wordt Aalsmeer bestuurd door het 
huidige college en de gemeente-
raad bestaande uit leden van AB, 
PACT, CDA, VVD en HAC. Bij AB 
gaat een noodgedwongen wisse-
ling van de wacht plaatsvinden. In 
de raadsvergadering van aanstaan-
de donderdag 28 september wordt 
Luc de Horde benoemd tot tijdelijk 
lid van de gemeenteraad. Hij ver-
vangt Danny Tol die tijdelijk ontslag 
heeft moeten indienen wegens ziek-
te. In de raadsvergadering wordt de 
geloofsbrief van de heer de Horde 
onderzocht en zal hij de belofte af-
leggen. De vergadering van de Raad 
staat onder voorzitterschap van bur-
gemeester Nobel, begint om 20.00 
uur en is openbaar. 

Cursus om Bonaken voor 
nageslacht te behouden
Leimuiden - De Stichting Bonaken 
Nederland introduceert een Bona-
ken-opleiding om het kaartspel voor 
het nageslacht te behouden. Op de 
zaterdagen 14, 21 en 28 oktober 
worden in Café Keijzer te Leimui-
den drie cursusbijeenkomsten ge-
houden. Docenten van de Stichting 
Bonaken Nederland nemen de aspi-
rant-Bonakers dan twee uur lang bij 
de hand. De bijeenkomsten duren 
van 16:00 tot 18:00 uur. Aspiranten 
kunnen zelf kiezen hoeveel bijeen-
komsten ze willen bijwonen. Tijdens 
de drie cursusmiddagen worden de 
grondbeginselen van het Bonaken 
spelenderwijs onderwezen. De kor-
te cursus moet de aspiranten klaar-
stomen voor het 18e Nederlands 
Kampioenschap Bonaken dat zater-
dag 4 november in Leimuiden wordt 
gehouden.
Het kaartspel Bonaken prijkt sinds 
dit jaar op de Nationale Inventaris 
Immaterieel Cultureel Erfgoed Ne-
derland. De Stichting Bonaken Ne-
derland heeft het spel voorgedra-
gen om er zeker van te zijn dat de 
spelregels - de ziel van het spel - tot 
in lengte van jaren gekoesterd, be-
schermd en geconserveerd worden. 
In het kader van deze aanwijzing 
worden de komende jaren allerhan-

de acties opgezet om het kaartspel 
onder de aandacht van Nederland-
se bevolking en jongere generaties 
te brengen. “Alleen al bij Café Ke-
ijzer 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 dra-
gen aan volgende generaties. De er-
kenning van Bonaken als immateri-
eel cultureel erfgoed is een gewel-
dige steuntje in de rug”, aldus Wim 
Buskermolen, de voorzitter van de 
Stichting Bonaken Nederland.

Uniek spel
Bonaken is een uniek spel. Over-
al in Nederland zijn de regels an-
ders maar op het Nederlands Kam-
pioenschap gelden de regels van de 
Stichting Bonaken Nederland. Die 
spelregels zijn terug te vinden op 
de website www.bonaken.nl Deel-
nemers uit bijna alle Nederlandse 
provincies komen op zaterdag 4 no-
vember naar Leimuiden om mee te 
doen aan het NK. Ieder jaar trekt het 
kampioenschap ongeveer 125 deel-
nemers. Deelname staat open voor 
iedereen. Inschrijven kan via www.
bonaken.nl

Karakter is laagdrempelig
Veel belangstelling voor 
opening Golfcentrum
Uithoorn - Ruim tweehonderd 
mensen hebben zaterdag 23 sep-
tember de officiële opening van 
Golfcentrum Uithoorn bijgewoond. 
Met een stralende zon en een strak-
blauwe lucht waren er diverse acti-
viteiten. Naast vele golfmogelijkhe-
den was er een wijnproeverij. Bij de 
stand van Cobra kon ieder niet al-
leen het modernste materiaal pro-
beren maar ook de eigen techniek 
volledig laten analyseren om zo-
doende met materiaalaanpassingen 
het maximimum aan resultaat be-
reiken.
In zijn openingstoespraak sprak 
Ron Pieters, adviseur en voorzitter 
van diverse commissies van Golf-
centrum Uithoorn, zijn bewondering 
uit voor het resultaat van de inspan-
ningen van het golfcentrum op het 
gebied van de kwaliteit van de baan 
en het enthousiasme van de gebrui-
kers. Ralph Schreutelkamp, als di-
rectielid en pro schetste een fraai 
toekomstbeeld van baan en golf-
centrum, Bart Blom, als directielid 
en pro, bedankte de vrijwilligers, die 
een belangrijke rol spelen, en de di-
verse trouwe sponsors.
De wethouder van Sport, mevrouw 
Ria Zijlstra, sprak in haar toespraak 
haar verbazing uit over wat er alle-
maal bereikt was en hoe fraai het 
er allemaal uitzag. Ook sprak zij in-
stemmend en lovend over het ka-
rakter 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 moge-
lijkheden die het golfcentrum heeft 
voor gehandicapten, mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, 
evenals voor stage- en leerprojec-
ten 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 wet-
houder sloeg vanaf de afslag van de 
eerste hole. Onder luide toejuichin-
gen wist zij de bal, na enige oefen-
slagen redelijk recht naar de hole te 
slaan. Meer dan vijftig spelers heb-
ben in de ochtend, waarin vooral de 
recreatieve spelers aan bod kwa-
men, en in de middag, waarin vele 
topspelers uit de regio hun opwach-
ting 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 leid-
de. Aart Stijntjes werd tweede met 
vier slagen beneden zijn gemiddel-
de. Na de prijsuitreikingen was er 
wederom veel gelegenheid om de 
initiatiefnemers en oprichters van 
Golfcentrum Uithoorn te feliciteren. 
Vanwege het fraaie weer en de uit-
gebreide wijnproeverij was het goed 
toeven hierbij. Het adres is Noord-
dammerweg 30, achter bij de par-
keerplaats van Amstelhof.

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

“Ze was er voor mij toen mijn man overleed”

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 nomi-
naties voor de prijs in aanloop naar 
Nationale Burendag. Voormalig wet-
houder van Amstelveen, Jacqueline 
Koops, nomineerde Aisha voor de 
prijs. “Door Aisha voelt Amstelveen 
aan als een dorp.” Gisteren, op Bu-
rendag, ontving Aisha de award van 
loco-burgemeester en wethouder 
Herbert Raat met een verrassings-
actie georganiseerd door haar bu-
ren in het Urbanuspark.
Regelmatig worden ze voor lief ge-
nomen: die ene buurman of buur-
vrouw die je altijd om hulp kunt vra-
gen. Die zich op een bijzondere ma-
nier inzet voor de buurt en waar-
van 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-Hol-
land haar buurvrouw Aisha Mitten-
dorff. “Ik kan mij geen betere buur-
vrouw wensen”, vertelt Jacqueline. 
“Begin dit jaar bleek mijn man ern-
stig 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 hos-
pice moest. Aisha zou dan bij ons op 
de bank gaan slapen om op de kin-
deren 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 men-
sen 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 loco-
burgemeester Herbert Raat reik-
te haar daar persoonlijk de Gouden 
Buur Award uit. “Ik ben echt sprake-
loos 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 in-
dividualistische samenleving biedt 
Nextdoor hiermee een moderne op-
lossing om het contact op straat en 
de cohesie in de buurt te verster-
ken. In de provincie Noord-Holland 
zijn al ruim 800 buurten actief op 
Nextdoor, dat is 60% van alle buur-
ten in de provincie. Dat een beetje 
naar elkaar omkijken veel kan be-
tekenen voor een buurt blijkt. On-
derzoek in opdracht van Nextdoor 
laat zien dat 70% van de Nederlan-
ders bereid is meer te doen voor bu-
ren, maar men weet vaak niet wie 
deze hulp kan gebruiken. Anders-
om weet 40% niet aan wie ze hulp 
kunnen vragen wanneer dat nodig 
is. Nextdoor brengt die buren mak-
kelijker bij elkaar. “Bewoners geven 
om hun buurt en zijn enorm inno-
vatief om samen voor lokale proble-
men oplossingen te vinden. Met de-
ze Gouden Buur Awards willen we 
dat zichtbaar maken en die buren in 
het zonnetje zetten die ervoor zor-
gen dat het eigenlijk elke dag een 
beetje Burendag is”, aldus Van de 
Paal.

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.

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 Toneel-
groep heeft veel tijd en energie en 
tijd gestoken om deze toneelklas-
sieker 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 op-
voeding 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 verzor-
ging nodig. Hij denkt dat hij presi-
dent Theodore Roosevelt is en dat 
iedereen in zijn omgeving, net als 
hij, een historisch belangrijk per-
soon 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 lief-
dadigheid: het opvangen van oude, 
eenzame heren.
Het leven van het ogenschijnlijke 
zondagskind Mortimer wordt volle-
dig op z’n kop gezet doordat hij in-
eens te maken krijgt met een moord, 
een lastige politieagent en de terug-
keer 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 voor-
stellingen van deze komische thril-
ler zijn op 26, 27 en 28 oktober om 
20.15 uur in het Alkwin Kollege, 
Weegbree 55 in Uithoorn. De kaart-
verkoop is inmiddels gestart en 
kaarten à 12,50 euro zijn te koop via 
www.toneelgroepmaskerade.nl of 
telefonisch via 06-81228111.

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

terende optredens verzorgen in het 
drukke Stadshart. Tijdens dit koren-
festival wordt elk koor op een podi-
um gepresenteerd, versterkt met di-
gitaal geluid en professionele ver-
lichting. Belangstellenden zijn wel-
kom op 1 oktober van 13.00 tot cir-
ca 21.00 uur. De Amstel Korendag 
is een geweldig dagje uit voor koor-
muziekliefhebbers.
De negentien deelnemende koren 
zijn: To the point, Monday Singers, 

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

Creatoon en Amstel Gospel Choir. 
Kaartverkoopzijn tijdens het evene-
ment aan de kassa van P60 te koop. 
Entreeprijs: volwassenen 2,50 euro 
en kinderen 1,50 euro. Voor het pro-
gramma en meer info: www.amstel-
korendag.nl





Aalsmeer - In de dere ronde van 
de jeugdcompetitie bij schaakver-
eniging 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 competi-
tie. Kjeld heeft twee punten. Rune, 
Ruben en Jasper voegden zich bij 
de subtop door te winnen van res-
pectievelijk Conrad, Marien en Ro-
bert. Hierdoor staan Kjeld, Ruben, 
Rune en Jasper alle vier op 2 pun-
ten en zal Ruben of Rune in de vol-
gende 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 remi-
ses. Stijn en Christiaan waren ge-
meld afwezig. Simon was uitgeloot.

Kij voor meer informatie en alle uit-
slagen op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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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, trom-
melen op emmers en gitaar spe-
len. Het was een geslaagde, druk-
bezochte middag met veel blije ge-
zichtjes 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 kinde-
ren 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 ga-
ve trucjes leerde, zowel acrobatisch 
als met jongleerdoekjes. Ook de fa-

voriete cursus ‘Ontdek je talent op 
een instrument’ trok weer veel be-
kijks. Met de inmiddels welbekende 
emmers trommelden de kids er op 
los. Al met al was het een erg gezel-
lige en geslaagde middag. 

Nieuw cursusseizoen
Op maandag 9 oktober start het 
nieuwe cursusseizoen van Cultuur-
punt Aalsmeer. In deze korte, oriën-
terende cursussen van negen we-
ken kunnen kinderen kennismaken 
met de beginselen van muziek, mu-
sical, circus, graffiti en DJ. De lessen 
vinden plaats op diverse locaties in 
Aalsmeer en Kudelstaart op maan-
dag, dinsdag, woensdag en donder-
dag in de naschoolse tijd. Het cur-
susaanbod is bedoeld voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar. Uitgebrei-
de informatie over de cursussen, zo-
als 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!

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

Al bijna twintig jaar contact 
met pleegdochter Julia
Aalsmeer - Martin en Dini Poort-
vliet 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 opgevan-
gen 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.” Mar-
tin voegt toe: “Onze dochter Jessi-
ca had zelfs gezegd: Mijn zusje is 
weer even terug!” De inmiddels ne-

gentwintigjarige Julia is bij het inter-
view aanwezig in de knusse woon-
kamer van haar pleegouders en met 
handen en voeten, zelfs een beetje 
Nederlands en Google-translate ko-
men we een heel eind. Wat weet zij 
zich nog te herinneren van de eer-
ste keer? “Er zijn heel veel herinne-
ringen. Ik ben hier toen twee maan-
den geweest. En ik herinner me hoe 
Dini me naar school heeft gere-
den en hoe Martin me bij de maal-

tijd het gebed voorlas en nog veel 
en veel meer.” Nog steeds leest Ju-
lia uit de bijbel die ze destijds mee-
kreeg in het Wit-Russisch. Volgens 
echtpaar Poortvliet heeft ze veel ge-
had 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 de-
ze week. Mijn ouders waren er ook. 
Dat was ontroerend hoor.” Aldus Di-
ni. Op de vraag hoe Julia het in Ne-
derland vindt, antwoordt zij: “Hol-
land is mooi. Ik geniet bij mijn twee-
de familie.”

Uitstapjes
Het gezin doet gezellige dingen. 
Een dagje Amsterdam, naar zwem-
bad de Waterlelie, het strand en an-
dere uitstapjes. Ook zijn een aan-
tal mensen uit de werkgroep, die 
inmiddels is opgeheven, langs ge-
weest 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 mo-
ge duidelijk zijn. Martin: “Met spe-
ciale gelegenheden storten we wat 
centjes naar Wit Rusland, want Ju-
lia moet, samen met haar man die 
politieagent is, rondkomen van vier-
honderd 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.” Klei-
ne Gleb zegt dankjewel en alsje-
blieft en vond het ontzettend span-
nend in het vliegtuig voor de eerste 
keer. Wat een belevenis was Neder-
land voor hem en zijn lieve mama. 
Inmiddels zijn moeder en kind weer 
terug naar Homel (spreek uit als 
Gomel), een mooie stad tweehon-
derd kilometer van Tsjernobyl. Een 
heel andere wereld. Voorlopig is het 
contact alleen weer via Facebook. 

Door Miranda Gommans 

Voor kinderen groepen 5 t/m 8
Samen muziek maken in 
Aalsmeers Jeugdorkest
Aalsmeer - In het najaar van 2017 
start Cultuurpunt Aalsmeer een 
nieuw jeugdorkest in Aalsmeer. Cul-
tuurpunt Aalsmeer werkt bij dit pro-
ject samen met Aalsmeerse partijen 
die zich bezighouden met muziekon-
derwijs en amateurkunst. Het project 
biedt plaats aan Aalsmeerse kinde-
ren van groep 5 tot en met 8 die mu-
ziek maken of willen leren maken. 
Zij krijgen les van professionals die 
daarbij worden ondersteund door le-
den van de verenigingen. Cultuur-
punt Aalsmeer coördineert het pro-
ject. Het Aalsmeers Jeugdorkest is 
een laagdrempelig, heterogeen en-
semble. Toetsinstrumenten, blaas-
instrumenten, snaarinstrumenten, 
slagwerk: alle soorten instrumenten 
zijn welkom! Ook als je nog niet zo 
lang speelt, of alleen hebt meege-
daan aan een kennismakingsproject, 

ben je van harte welkom. De partij-
en worden namelijk met verschillen-
de moeilijkheidsgradaties aangebo-
den. De leiding van het orkest wordt 
gevormd door dirigent André Vulper-
horst. Hij heeft ervaring met het wer-
ken met grote ensembles en deelne-
mers van verschillend niveau, daar-
bij geassisteerd door vakdocenten 
op verschillende instrumenten. De-
ze vakdocenten kunnen een instru-
mentengroep en/of individuele spe-
ler apart van de groep extra instru-
eren. Het lidmaatschap voor het 
Aalsmeers Jeugdorkest beslaat een 
periode van 27 weken, verdeeld in 
drie periodes van 9 weken die wor-
den 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.

Allerlei activiteiten in bibliotheken
Lekker griezelen tijdens 
de kinderboekenweek
Amstelland - Van 4 tot en met 15 
oktober is het weer Kinderboeken-
week. Dit jaar staan kinderboeken 
met monsters, griezels en engerds 
centraal. Dat belooft een loeispan-
nende week te worden. Ook in de 
Bibliotheek Amstelland kun je ko-
men griezelen, tenminste als je 
durft… Het Kinderboekenweekpro-
gramma in de bibliotheek, met acti-
viteiten in Amstelveen, Aalsmeer en 
Uithoorn, ziet er als volgt uit.

Woensdag 4 oktober 15.30 tot 
16.30 uur, bibliotheek Stadsplein
Griezelige voorleesspecial en Ope-
ning Kinderboekenweek door kin-
derburgemeester Varvara Denisova: 
Voorlezen is altijd leuk maar tijdens 
de Kinderboekenweek wordt er he-
lemaal een feestje van gemaakt. De 
bibliotheek krijgt hoog bezoek van 
de Kinderburgemeester van Am-
stelveen: 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: voorle-
zen en knutselen: Voorlezen uit een 
grappig griezelboek. Na afloop kan 
je lekker blijven knutselen. Voorle-
zen 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 Blub-
berige Baardhapjes: Luister naar 
het grappige griezel verhaal van de 
Griezels van Roald Dahl en maak je 
eigen eetbare Griezel. Na afloop sa-
men 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 Wri-
teReader: Altijd al het hoofdperso-
nage willen zijn in je eigen span-
nende 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, zo-
als knutselen, striptekenen en een 
filmpje maken (leeftijd 8 + 9 jaar).
Meedoen aan een van deze acti-
viteiten kan eenvoudig door een 
kaartje te kopen via de website van 
de bibliotheek www.debibliothee-
kamstelland.nl of in een van de Am-
stelland Bibliotheken. Wees er op 
tijd bij want er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen per activiteit.

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

Fietsverlichting voor groep 8

RKDES meiden bij de Radio
Aalsmeer - Vrijdag 22 september 
waren een vijftal meiden van voet-
balvereniging RKDES aanwezig bij 
het programma ‘Let’s Go’ van Ra-
dio Aalsmeer. Nadat het Nederlands 
vrouwenelftal eerder dit jaar Euro-
pees Kampioen is geworden, wordt 
er ook bij RKDES uitgekeken naar 
nieuwe aanmeldingen van enthou-
siaste meiden in alle leeftijden voor 
het voetballen bij de diverse mei-
denteams. 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 

gratis mee trainen en bij aanmelden 
voor het seizoen krijgen ze roze sok-
ken 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 wel-
kom! Het interview is terug te be-
luisteren bij Radio Aalsmeer.
Kom snel eens kijken of meetrainen 
bij de meiden van RKDES op het 
sportcomplex van Kudelstaart aan 
de Wim Kandreef.

Voorstelling ‘Meneertje 
Meer’ in Poppentheater
Amstelveen - Theatergroep Winter-
berg heeft een passie voor poppen-
theater en weet deze met veel suc-
ces over te brengen op een publiek 
van alle leeftijden. In de voorstel-
ling ‘Meneertje Meer’ laten zij zien, 
dat teveel echt bestaat. Meneer-

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

Foto: Cultuurpunt Aalsmeer

Jeugdschaken
Luuk aan kop in competitie

Meneertjes. Dan wil Meneertje he-
lemaal niets meer. ‘Meneertje Meer’ 
is een beeldende en energieke voor-
stelling voor iedereen vanaf 3 jaar en 
te zien in het Amstelveens Poppen-
theater op zaterdag 30 september 
om 10.30 uur en om 15.30 uur. Toe-
gangsprijs: 8,50 euro. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@amstel-
veenspoppentheater.nl of via www.
amstelveenspoppentheater.nl 

Beeld: Job van Gelder
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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 

offi ciële 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!

WETHOUDER GERTJAN VAN DER HOEVEN:

KINDERBURGEMEESTER

Derek 
Buikema
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. 

Wist je dat?

JOGG
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

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

“
”

• 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 

AVONTUURLIJK 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.

UITERWEG

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.

SKATEBANEN

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

VIOLENWEG/BEGONIASTRAAT 

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. 

TRAPVELDJES

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. 

SURFEILAND

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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6-3 Winst op Legmeervogels!
Goede competitiestart 
voor RKDES JO11-4
Kudelstaart - Zaterdag 23 septem-
ber moesten de kanjers van JO11-
4 om 11.00 uur thuis voetballen te-
gen Legmeervogels JO11-6. De se-
lectie van de JO11-4 bestond uit elf 
spelers wat zorgde voor een inge-
wikkeld wisselbeleid van de coa-
ches Edwin en Sander. Met Morris 
op doel en Twan, Cees en Maik in de 
verdediging met daarvoor Jip, Jen-
te en Jesse begonnen de voetbal-
lertjes aan de wedstrijd. In de wis-
sel stonden Hugo, Willem, Koen en 
Terre. Direct na het fluitsignaal pro-
beerde 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 di-
rect weer jagen op de bal en op-
zetten van een nieuwe aanval. Bin-
nen 5 minuten was het ook al weer 
0-2 voor Legmeervogels, wederom 
maakte zij goed gebruik van de on-
rust 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 eigen-
doelpunt was een perfect geplaatst 
schot achter de eigen keeper. Ge-
sterkt 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 kee-
per 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 kan-
jers de kleedkamer in om limonade 
te drinken.

In de rust werd binnen het team af-
gesproken dat het eigendoelpunt 
niet telde en dat met een 1-2 ach-
terstand aan het vervolg begon-
nen zou worden. Na de aftrap ble-
ken de kanjers dan ook echt ge-
brand om de achterstand goed te 
maken en na goed doorspelen van 
Jesse kon Jente alleen op de kee-
per afgaan en de bal snoeihard ach-
ter 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 bin-
nen te schieten. Dit betekende het 
eerste doelpunt van Jip in een offici-
ele 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 kee-
per schoot: 5-2. Koen tekende te-
gen 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 wed-
strijd wat verslapte gaf eigenlijk ook 
niet. De buit was al binnen. Dit le-
verde naast de 6-3 ook nog een fan-
tastische redding op van keeper 
Morris in de laatste minuut waar-
bij hij een hard schot nog maar net 
over kon tikken. Na het laatste fluit-
signaal 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.

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 organiseer-
de AV Startbaan voor de 18e keer 
de Nationale Estafette Kampioen-
schappen. Aan deze wedstrijd de-
den meer dan 700 teams met meer 
dan 2500 atleten van heel veel Ne-
derlandse atletiekverenigingen mee. 
Bij de senioren en junioren A en B 
zijn er diverse estafettes waar ook 
echt voor de Nederlandse titels ge-
streden wordt. Op zaterdag deden 
voor AV Startbaan maar liefst 22 
teams met 51 pupillen mee aan de-
ze kampioenschappen. De pupillen 
hebben de laatste week nog veel 
geoefend zodat het estafette stok-
je ook echt zo snel mogelijk (zon-
der 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 pu-
pillen hadden er heel veel zin in.

Pendelestafettes
De ochtend begon voor de pupil-
len met de pendelestafette. Hier-
bij proberen 10 pupillen (5 aan ie-
dere kant) het estafette stokje zo 
snel mogelijk heen en weer te bren-
gen. Voor AV Startbaan deden 4 pu-
pillenteams mee, waarbij zowel jon-
gens als meisjes in eenzelfde team 
starten. Als eerste waren de gecom-
bineerde teams van de B, C en mi-
ni pupillen aan de beurt voor de 10 
x 40 meter. Met wellicht het jong-
ste team presteerden de AV Start-
baan pupillen het om op dit onder-
deel tweede van Nederland te wor-
den. Een knappe prestatie van dit 
jonge, maar snelle team. De A pu-
pillen hadden het een stuk moeilij-
ker, met een combinatie van A1 en 
A2 pupillen was het moeilijk om van 
teams met alleen (grote) A2 pupillen 
te winnen. Toch eindigden het eer-
ste team knap op een zesde plaats.
Aan het einde van de ochtend en 
het begin van de middag stonden 
de meer bekende (gewone) esta-
fettes voor de pupillen op het pro-
gramma (4 x 40 of 4 x 60 meter). 
Hieraan deden 12 estafette teams 
van AV Startbaan mee. De jongens 

mini pupillen begonnen en verras-
ten trainers en ouders met een der-
de plaats op de 4 x 40 meter. Trots 
namen Samuel, Leon, Boris en Mi-
lan hun medaille in ontvangst. De 
meisjes mini pupillen en de jongens 
C pupillen kwamen nog wat snel-
heid te kort. De meisjes C pupillen 
werden heel knap zesde van Neder-
land na hun derde plaats bij de regio 
competitie van vorige week. De jon-
gens 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 jong-
ste 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 pu-
pillen, hadden het moeilijk tegen de 
teams van andere verenigingen met 
vaak alleen of veel (oudere) A2 pu-
pillen. 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 pu-
pillen, de speciale estafettes. Leu-
ke 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 moe-
ten afleggen. Voor AV Startbaan de-
den 6 estafetteteams mee. Bloed-
stollende 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 grote-
re A2 pupillen. Weer een leuke en 
sportieve dag voor de pupillen van 
AV Startbaan, die niet alleen zelf es-
tafettes hebben gelopen, maar ook 
konden zien hoe de senioren en ju-
nioren heel snel liepen en wissel-
den. Het baanseizoen is nu echt bij-
na afgelopen, maar de leukste wed-
strijd van het jaar komt er nog aan. 
Op 7 oktober strijden de pupillen 
(maar ook de junioren en senioren) 
om de clubtitels bij de clubkampi-
oenschappen en vanaf begin no-
vember gaan de pupillen dan weer 
crossen en indoor wedstrijden doen.

De geselecteerde deelnemers voorafgaand aan de kwartfinale van de Formi-
do Talentscouting. Foto: Helen Withaar 

Aalsmeerse Kevin helaas niet door
9 Karttalenten door naar 
halve finale Talentscouting
Aalsmeer -Afgelopen zondag 24 
september vond bij Kartcentrum Le-
lystad de kwartfinale van de Formi-
do Talentscouting plaats. Na hun 
eerste trainingsdag op 9 septem-
ber, moesten de 13 geselecteer-
de deelnemers nu tijdens drie ra-
ces hun snelheid, techniek en po-
tentie aan de jury laten zien, waar-
na er vier afvielen. De negen over-
gebleven talenten krijgen op 18 no-
vember in Lelystad hun volgende 
trainingsdag, bestaande uit tech-
niektraining op het circuit, media- 
en presentatietraining en opdrach-
ten voor sponsorfinding en signeer-
sessies. De Formido Talentscouting 
werd vorig jaar voor het eerst ge-
houden en is speciaal bedoeld voor 
karttalenten tussen 7 en 10 jaar, die 
nog geen wedstrijdlicentie hebben. 
In juli en augustus 2017 zetten bij-
na 400 kinderen een tijd neer bij 
Kartcentrum Lelystad. Daarvan gin-
gen de 12 provinciesnelsten plus de 
overall snelste door naar de kwartfi-
nale. 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.kart-
centrumlelystad.nl/formido-talent-
scouting

Kartrace voor kinderen
De kwartfinale van de talentenjacht 
werd gehouden tijdens de jaarlijk-
se 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 ei-
gen kart hebben. “Voor de deelne-
mers aan de Formido Talentscouting 
was dit een perfecte dag om kennis 
te maken met de spanning en op-
winding 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 Ta-
lentscouting zijn: Fabian Feliciano 
Rebelo (10) uit Dronten, Tim van El-
leswijk (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 Vinke-
veen, Jayden Thien (9) uit Echt, Vin-
cenzo Raimondo (9) uit Elst en Nick 
Fieten (8) uit Westerbork. Afgeval-
len zijn helaas: Joëlle van den Ak-
ker (9) uit Schijndel, Kevin van den 
Berg (10) uit Aalsmeer, Jelte Bouma 
(8) uit Marrum en Ralph Rozema (8) 
uit Staphorst. Trampolinespringen

Gaan Fenno en Maura 
naar het jeugd WK?
Aalsmeer - Zaterdag 23 september 
was een spannende dag voor Fen-
no van Beek, Maura de Vos en trai-
ner Melvin Dokter van SV Omnia 
2000. Fenno (11) en Maura (15) de-
den mee aan een kwalificatiewed-
strijd voor het Jeugd WK Trampoli-
nespringen. Dat vindt in november 
plaats in Sofia in Bulgarije. Voor bei-
de springers was het de eerste keer 
dat ze aan een kwalificatie voor een 
wedstijd van dit hoge internationa-
le niveau deelnamen. Fenno sprong 
een goede stabiele verplichte oefe-
ning 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 ge-
noeg voor een kwalificatie, maar wel 
een score om trots op te zijn! 
Ook Maura begon met een stabie-
le nette verplichte oefening. Zij ein-
digde 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 kwa-
lificatiewedstrijd. 
Beiden kunnen dus nog een maand 
trainen om hun prestaties verder te 
verbeteren. Ze hebben echter al be-
wezen zichzelf prima te kunnen me-
ten 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. 

Als negende over de finish!
Wereldprestatie van Davy 
Heijsteeg op WK triatlon
Aalsmeer - Op zondag 17 septem-
ber heeft de Aalsmeerse atleet Davy 
Heijsteeg een 9e plaats behaald op 
het wereldkampioenschappen triat-
lon in Rotterdam.
In het centrum van Rotterdam werd 
de ‘Grand Final’ gehouden, waar-
bij de absolute wereldtop aanwe-
zig was. Op zowel de 1/8e (sprint) 
als de 1/4e (Olympische afstand) 
werden de kampioenschappen ge-
houden in de verschillende leef-
tijdscategorieën. 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 at-
leten. Na het afleggen van de 750 
meter zwemmen in de Rijnhaven 
kwam Davy als 8e uit het water.
Na een goede wissel draaide Da-
vy als 2e de Erasmusbrug op, waar-
na het 20 kilometer lange parkoers 
over de Willemsbrug, Van Brienen-
oordbrug in stayerformatie werd af-
gewerkt. In de laatste fietskilome-
ters werd er zenuwachtig gereden 
waarbij Davy nog net een valpartij 
kon ontwijken. In de grote wisselzo-
ne werden de fietsschoenen gewis-

seld voor de loopschoenen, waar-
na Davy als 6e het 5 kilometer lan-
ge loopparkoers op liep. Een gewel-
dige 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 bin-
nen 1 minuut van elkaar. De Austra-
lische wereldkampioen Luke Harvey 
finishte na 1.02.42 uur. Onder luid-
de aanmoedigingen van de meege-
reisde supporters kon Davy zijn top 
10 positie vasthouden en kon hij na 
1.04.01 uur de finishlijn passeren op 
een geweldige 9e positie.

Gratis schaatsles voor 
jong en oud bij VZOD
Kudelstaart - Het nieuwe schaats-
seizoen staat op het punt van begin-
nen. Wie weet dit jaar weer eens een 
echte winter met natuurijs. Het is 
dan wel zo handig als u de schaats-
techniek onder de knie hebt of op 
peil houdt. Wilt u ook dat uw kin-
deren spelenderwijs leren schaat-
sen of wilt u uw eigen schaatstech-
niek verbeteren of gewoon eens er-
varen hoe het is om op kunstijs te 
schaatsen? 
Iedereen is van harte welkom om dit 
een keer uit te proberen. Zaterdag 
7 oktober biedt schaatstrainings-
groep 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 over-
dekte 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 ge-
bruik van deze mogelijkheid om 
kennis te maken met het schaat-
sen op de baan, er gaat een we-
reld voor u open! Het enige dat u 
hoeft te doen is een e-mail te stu-
ren naar voorzitter@stgvzod.nl om u 
en/of uw kinderen aan te melden. Er 
wordt dan zo spoedig mogelijk con-
tact opgenomen voor meer informa-
tie over deze gratis clinic op zater-
dag 7 oktober!

Voetbal zondag
Voortvarende start FCA, 
maar 0-3 verlies
Aalsmeer - Het zat trainer Mar-
co Bragonje afgelopen zondag to-
taal niet mee. Veel afzeggingen, on-
der andere door vakanties en ziek-
tes, noopte hem om diverse oplos-
singen 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 Amsterdam-
se vereniging, die zijn debuut in het 
eerste team van FC Aalsmeer maak-
te. Ook achterin stonden drie jon-
ge spelers, Sebastiaan Huigsloot, 
Sten Piet en Rutger Brusse die er 
voor moesten zorgen om het ach-
terin dicht te houden. Aan hun in-
zet 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 aan-
vallen. De thuisclub had van het be-
gin af aan veel moeite om de War-
munda aanvallers in toom te hou-
den. Vooral de nummer 11, Selmo 
Kurbegovic, zorgde voor veel ge-
vaar in de Aalsmeerse achterhoede. 
Door het niet tijdig ingrijpen in de 
zeventiende minuut was het Men-
no van Noort die van grote afstand 
doelman Jeremaih Veldman wist te 
passeren, wel moet gezegd worden 
dat de bal van richting werd veran-
derd: 0-1. Het zou moeilijk worden 

voor de FC. Ook het gemis van twee 
dragende krachten op het midden-
veld deed zich voelen, Daryl Haime 
en Karol Mirowski, waren er niet bij. 
Maar FC Aalsmeer deed haar uiter-
ste best, in de vier en dertigste mi-
nuut was er een pass van Sebasti-
aan 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 voor-
al doelman Michael Cristen op hun 
weg. Na de thee was het Warmun-
de 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 onscha-
delijk gemaakt. Tien minuten voor 
tijd was er de 0-3. Het was Billal el 
Kourami, die uit een hoekschop on-
gehinderd met een kopbal Veldman 
wist te passeren.
Aalsmeer speelde met de volgende 
spelers; Jeremaih Veldman, Daimian 
Veldman, Elias el Hadji, Pawel Ko-
con, Gino Singer, Remigiusz Paster-
nak, Jeroen Ezink, Rutger Brussen, 
Joost van der Zwaard, Sten Piet, Se-
bastiaan 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 speelron-
de 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 Under-
wear en Football Fanatics. Het pro-
gramma van zaterdag 30 septem-
ber ziet er als volgt uit: om 19.00 uur 
begint Polonia Aalsmeer tegen Ko-
ning 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 wedstrijd-
avonden op de speelkalender. Het 
bestuur geeft er de voorkeur aan om 
zoals vanouds met tien ploegen een 
competitie te spelen. 
Het is voor geïnteresseerde zaal-
voetbalploegen nog steeds moge-
lijk om zich aan te melden. Inschrij-
ven kan via Zabo-secretaris Richard 
Piller op 06-37346909 of stuur een 
mail naar: info@zaboaalsmeer.nl

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van de 
OVAK is op woensdag 4 oktober van-
af 14.00 uur in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat. Het kaarten op 20 
september is gewonnen door Loek 
Pieterse met 5325 punten, nipt ge-
volgd door Gerda van Leeuwen met 
5324, Wil ter Horst met 5272 en Wim 
Spring in ‘t Veld met 5239 punten.
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Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A
Sterke competitiestart FC 
Aalsmeer tegen Te Werve
Aalsmeer - In de eerste competi-
tiewedstrijd van het seizoen heeft 
FC Aalsmeer meteen een winst-
partij behaald. In Rijswijk sleep-
te de ploeg van Cor van Garde-
ren een zwaarbevochten 2-3 over-
winning uit het vuur tegen nieuw-
komer Te Werve. Al snel werd dui-
delijk dat Te Werve een behoorlij-
ke ploeg heeft. Met veel positiewis-
selingen en vaardige spelers werd 
FC Aalsmeer behoorlijk onder druk 
gezet. Na een kwartier spelen kre-
gen de bezoekers pas een eer-
ste echte kans via nieuweling Lu-
linho Martins, maar zijn schot ging 
net naast. De thuisploeg, met Ko-
geldans 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. Bu-
rak Sitil faalde niet en zette een 1-1 
ruststand op het bord. Na de her-
vatting waren de bezoekers de be-
ter voetballende ploeg en uitein-
delijk ook de ploeg met de mees-
te conditionele bagage. Berry Kra-
mer kon de eersteklasser na een 
mooie aanval op voorsprong zet-
ten, 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. Al-
leen de lat bracht redding. Maar de 
terugspattende bal was vervolgens 
voor Jasper Werkhoven een mooi 

Bridge-avond bij 
‘Onder Ons’

Aalsmeer - Bridgeclub Onder 
Ons heeft op 20 september weer 
een gezellige competitieavond ge-
houden. De eerste plaats in de A-
lijn 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 Pothui-
zen geëindigd met 56.25%. In de B-
lijn 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%, ge-
volgd door To en Jan Overwater met 
57.08% en Wil Groot en Mijnie van 
Leeuwen met 51.67%.

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 pun-
ten.
Het kan verkeren dat ondervond nu 
het team van Wil Piet; het vorige sei-
zoen in bovenste regionen mee spe-
len 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 ma-
ken, Wijnand Knol was goed voor 
12 punten; De overige teamleden 
moesten een zware nederlaag in-
casseren Eindstand: BV De Venne-
pers 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 opga-
ve. In 26 beurten en met een tekort 
van 14 caramboles verloor Henk zijn 
partij.
Ook een groot verschil in carambo-
les voor Harry Batenburg. Hij moest 
53 caramboles maken, zijn tegen-
stander 35. Ook deze partij ging 
voor het Aalsmeer team verloren. 
Jammer, maar Henk v/d Sluis on-
derging het zelfde lot met de te ma-
ken caramboles. Het verschil was 
te groot in de te maken carambo-
les per team: Rijnegom totaal 149 

tegen en Aalsmeer liefst 220. Eind-
stand: 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 Bessel-
se deed er 13 beurten over tegen Ti-
nus 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 carambo-
les 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 ma-
ken 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 eni-
ge partij voor zijn team. Eindstand: 
Team Spaargaren 29 en Jacobswou-
de 23 punten.
Team Plasmeijer moest voor de uit-
wedstrijd naar Oude Wetering om 
het tegen BV De Sport 44 op te ne-
men. Arnold Heuzen liet als eer-
ste 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 carambo-
les tekort Eindstand: De Sport 29 en 
Aalsmeer 27 punten. 
Piet Maarsen

Wegseizoen afgesloten op plek 2
Owen Geleijn buigt in 
oplopende slotmeters
Rijsenhout - Het seizoen afsluiten 
met een zevende overwinning, het 
lukte Owen Geleijn zondag 24 sep-
tember net niet. In het Molenberg-
criterium in Heerlen moest de Rij-
senhoutse nieuweling in de klim-
mende slotmeters voorrang verle-
nen aan nationaal kampioen tijdrij-
den Casper van Uden. 
Acht renners sprintten na veertig ki-
lometer om de overwinning. Dylan 
Strik mocht als derde mee op het 
erepodium. In het bergklassement 
van de dag werd Geleijn als der-
de geklasseerd. Hij behaalde daar-
mee voldoende punten om tweede 
te blijven in de stand van de KNWU-
klimmerscompeitie 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 Ge-
leijn verder als veldrijder. Deelname 
aan de internationale cross in Gie-
ten is de eerste race van zijn sei-
zoen. 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, Mar-
tijn 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 af-
gelopen zaterdag zijn seizoen af met 
een negende plek in een race voor 
60-plussers in Rotterdam.

Wim Metselaar in actie. Foto: Henk Knapen

Atletiek, middellange afstand
Opnieuw Nederlands record 
voor Wim Metselaar
Aalsmeer - Op vrijdag 22 septem-
ber vond de finalewedstrijd van het 
Heer&Meester Baancircuit plaats 
in Hoorn. De wedstrijd werd geor-
ganiseerd 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 sei-
zoen 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 laat-
ste mogelijkheid om in dit wedstrijd-
seizoen nog een aanval te doen op 
dit record. Met de uitgekiende sche-
ma’s van trainer Bert Witpeerd wer-
den de moeilijkheden overwonnen. 
Afgelopen vrijdag zat alles mee: 
niet geblesseerd en ideale weers-
omstandigheden: geen wind en een 
frisse temperatuur. Na een snel-
le eerste 400 meter werd de eind-
tijd 2 minuten en 55,53 seconde, een 
verbetering met 0,8 seconde ten op-
zichte van het oude record. Het re-
cord leverde Wim ook nog een leu-
ke geldprijs op.

Tafeltennis
Bloemenlust 1 zet goede 
competitiestart door
Aalsmeer - De eerste thuiswed-
strijd in de Bloemhof werd door 
Bloemenlust 1 ruim gewonnen van 
Sporting SDO 2 met 7-3. Ed Cou-
wenberg, 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 kro-
pen 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 mee-
spelen in Bloemenlust. Dit was een 
gouden zet. Dirk won al zijn partij-
en inclusief zijn dubbel met Danny 
Knol. Danny won twee enkel partij-
en, maar Horst Krassen verloor he-
laas al zijn partijen. De enige par-
tij 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

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart van 13.30 tot 
16.30 uur. Op donderdag 21 sep-
tember 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 klaver-
jassen behaalde An Uiterwaal deze 
week de hoogste eer met 5225 pun-
ten. Huub Bouwmeester volgde met 
5132 punten en Guda Kluinhaar met 
4964 punten. Belangstelling voor 
een gezellige kaartmiddag? De Ou-
derensoos kan nog wel een paar jo-
keraars en/of klaverjassers gebrui-
ken. Kom gerust eens kijken en 
speel mee. Inlichtingen bij mevrouw 
R. Pothuizen via 0297-340776.

Vrijdag voorronde NK 
pokeren voor teams
Aalsmeer - Vrijdag 29 septem-
ber is The Beach het decor voor 
een voorronde van het Nederlands 
Team Kampioenschap Poker (NT-
KP). Dit seizoen worden er verspreid 
door heel Nederland ruim 55 voor-
rondes gespeeld. De beste 20% van 
de voorronde gaat door naar de hal-
ve 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 Kampi-
oen.
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 winnen-
de team mag dan een jaar lang de-
ze titel dragen. Daarnaast maken ze 
ook nog kans om kampioen van Ne-
derland te worden. “Dit is het eni-
ge 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, organi-
sator van het Kampioenschap.
Iedereen die mee wil doen, kan zich 
via de website www.onkpoker.nl in-
schrijven. Het kost een team van 4 
spelers slechts 12,50 euro per per-
soon om mee te doen. De voorronde 
in The Beach aan de Oosteinderweg 
247a begint om 19.30 uur.

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

Derde brommer avondrit: 
Fris, maar heel gezellig
Aalsmeer - De derde avondrit van 
het Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap stond afgelopen zaterdag 
23 september op het programma. 
Zo’n vijftig bromfietsers verzamel-
den zich bij café Joppe vanaf zeven 
uur in de avond. Voor inwoners een 
mogelijkheid om de prachtige nos-
talgische bromfietsen van dichtbij 
te aanschouwen voordat de moto-
ren voor vertrek werden aangetrapt. 
De belangstelling was goed, velen 
kwamen een kijkje nemen en ble-
ven staan om de deelnemers uit te 
zwaaien.
Na wat korte instructies van de or-
ganisatie werden de posities in-
genomen en vertrok om even voor 
acht uur de stoet naar … een voor 
alle deelnemers nog onbekende be-
stemming. De twee voorgaande ke-
ren werd Amsterdam bezocht, maar 
gezien de drukte in de hoofdstad 
was besloten om dit keer een ande-
re richting op te gaan. De rit ging 
richting Alphen aan de Rijn via Bil-
derdam, Leimuiden, Rijnsaterwou-
te en Woubrugge. Een mooie rou-
te met wel enkele donkere en lasti-
ge 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 con-
sumptie nuttigen, want koud was 
het. “Behoorlijk fris”, aldus de or-
ganisatie. Het Genootschap (Jan, 
Joost, Dirk en Kim) heeft veel com-
plimenten gekregen van de deelne-
mers na afloop: “Een mooie rit” en 
“goed geregeld.”
De rit terug ging via Ter Aar, Nieuw-
veen, Vrouwenakker en De Kwakel 
en voordat de bromfietsers hun ol-
dies mochten parkeren bij eind-
punt, café Joppe, werd een geza-
menlijke foto gemaakt voor het ge-
meentehuis van Aalsmeer. De toer-
rit was om precies te zijn 58,5 kilo-
meter lang. 
Of de bromfietsen nu de schuur 
in kunnen om vertroeteld te wor-
den tot het voorjaar? “Tot de vol-
gende rit”, aldus het Bromfiets 
Genootschap.”Misschien nog dit 
jaar…”

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

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 sep-
tember was er een trio koppel-
wedstrijd in Den Helder. Er waren 
weinig deelnemers van Sjoelclub 
Aalsmeer, maar degenen die mee-
deden, scoorden meteen de hoog-
ste punten. 
Na 40 bakken gesjoeld te hebben, 
werden Marry Verhoeven en haar 
dochters Petra en Elisa Houwe-
ling kampioen in de A-Klasse met 
een gemiddelde van 139,83 en een 
hoogste score van 150. De man-
nen van Aalsmeer moesten het on-
derspit 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 koppel-
toernooi. Kees Kuijpers en Jan Drent 
(Zaanstad) wonnen de A-Klas-
se met 124,43 gemiddeld. De zus-
sen Petra en Elisa Houweling vie-
len opnieuw in de prijzen en werden 
met (slechts) 115,23 punten tweede. 
Marja Springin’tVeld en Joke Scha-
gen 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 der-
de met 96,97 gemiddeld en Wijnand 
Springin’tVeld werd met vaste kop-
pelmaat Marcel Oostrom van Zaan-
stad zevende met 95,00. In de C-
Klasse wonnen Marry Verhoeven en 
Sjaak Siebeling met 99,73 gemid-
deld.

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 sjoe-
lers in de laagste klasse meer moei-
te hebben met de nieuwe sjoelbak-
ken dan de hoogste klasse. In de 
Hoofdklasse scoorde Petra Houwe-
ling een eerste plaats met 26 pun-
ten en in de C-Klasse was de win-
naar 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 Houwe-
ling, gevolgd door Cock Tukker en 
Hans van Leeuwen. In de A-klas-

se was Peter van der Zalm de bes-
te, op twee Pim van der Meer en op 
drie Sjaak Siebeling. In de B-klas-
se wist Jan Alderden te winnen, ge-
volgd door Thijs Brozius en Wijnand 
Springin’tVeld. In de C-klasse be-
haalde Jan Geleijn Dzn de mees-
te punten, op twee Mirjam van den 
Berg en op drie Klaas de Vries.
Ook de nieuwe bakken eens probe-
ren? Kom gerust een keer sjoelen! 
De avonden, die om de twee we-
ken op donderdag gehouden wor-
den 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.sjoelclub-
aalsmeer.nl.

cadeautje om uit te pakken. Met 
een geplaatste schuiver bracht hij 
FC Aalsmeer in jubelstemming: 1-2 
De thuisploeg ging nu nog meer ri-
sico’s nemen, maar kreeg er ver-
volgens 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 straf-
schop bracht hij de marge op twee. 
In de toch nog wel hectische slot-
fase kreeg de thuisclub ook nog 
een strafschop na een handsbal 
van Burak. Kaz van Oostrom Soe-
de 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 zater-
dag de eerste thuismatch. Het uit 
de hoofdklasse gedegradeerde FC 
Breukelen komt naar Aalsmeer.
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Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Wouter Rietveld prolongeert 
Open Dart kampioenschap
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart de Open Dart Kampioen-
schap. Met 44 deelnemers was het 
gezellig druk. De nieuwe verlichting 
op de dartsborden viel ook bijzon-
der 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, waar-
door hij zijn Open titel van 2016 met 
succes verdedigde. Met twee Open 
titels kwam Wouter op gelijke hoog-
te met Danny Zorn en Marco Cor-
nelisse. Als Wouter er volgend jaar 
in slaagt voor de derde keer op rij 
te winnen, is de wisselbeker, die da-
teert van 2002, definitief in zijn bezit. 
Chris Schuurman en Remco Panne-
koek 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 verlie-
zerronde kende ook dezelfde win-
naar als vorig jaar. Bak had zijn zin-
nen gezet op de ‘Grote Overwin-
ning’, maar moest voor het tweede 
jaar op rij genoegen nemen met de 
titel op het tweede niveau. Ook hier 
was een verrassende finalist, Le-
on Spaan stond voor het eerst ooit 
in een finale bij de Poel’s Eye. Re-
ne Kruit en Ilona van Emden bereik-
ten 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. Volgen-
de week vrijdag 6 oktober is de vol-
gende speelavond van de Poel’s Eye, 
met hopelijk weer veel nieuwe ge-
zichten. Elke darter kan zonder op-
gave 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 sy-
steem 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.

PCOB sluit fietsseizoen af
Aalsmeer - Op dinsdag 3 oktober 
maken de fietsers van PCOB-seni-
oren Aalsmeer hun laatste fietstocht 
van het jaar. Zoals gebruikelijk is de 
start om 13.30 uur bij het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. De groep 
blijft net als vorig jaar deze laatste 
tocht binnen de grenzen van de ge-
meente 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 fiet-
sen, blijft een verrassing. Dit keer 
wordt ook naar Kudelstaart gere-
den. Tijdens de koffiepauze Café Op 

de Hoek wordt het fietsseizoen af-
gesloten. 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 kor-
te route naar Kudelstaart gefietst. 
Wie mee wil fietsen kan gewoon 
naar het Parochiehuis komen. Voor 
informatie kan contact opgenomen 
worden met Jan Westerhof via 06- 
22350307 en e-mail: jan@wester-
hof50.nl of Jan de Jong via 0297- 
566018 of e-mail: anjan47@kpn-
mail.nl;

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

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 30 september:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Breukelen 1 14.30 u 
F.C.A. 2 - Breukelen 2 11.45 u
V.V.C. 5 - F.C.A. 3 15.00 u
F.C. Amsterdam 3 - F.C.A. 4 11.45 u
F.C.A. 5 – V.V.A./Spartaan 6 14.30 u
V.V.C. 7 - F.C.A. 6 15.00 u
F.C.A. 7 - H.Y.S. 4 14.30 u
F.C.A. 8 – R.A.P. 11 14.30 u
D.C.G. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.00 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – D.E.V.O.’58 V1 14.30 u
Zeeburgia V2 - F.C.A. V2 15.45 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1–Kadoelen V1 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

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

Korfbalcompetitie
VZOD boekt tweede zege
Kudelstaart - Na de mooie victo-
ry van vorige week had VZOD/FI-
QAS afgelopen zaterdag 23 sep-
tember opnieuw de kans om tegen 
een, op papier, laagvlieger een goe-
de uitslag neer te zetten. Tegenstan-
der 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 egaliseer-
de weliswaar maar de gasten wa-
ren opnieuw spatzuiver van afstand: 
4-5. Het team van trainer/coach van 
Kooij rechtte toen de rug en druk-
te het gaspedaal in. In acht minu-
ten werd vier maal doel getroffen en 
een belangrijk gaatje was geslagen: 
8-5. Bij de Kudelstaartse korfbal-
lers leek een last van de schouders 
te zijn gevallen en door treffers van 
Paul te Riele en Dineke Westerhof-
de Boer (een mooie wegtrekker) 
werd de voorsprong vol vertrouwen 
uitgebouwd tot 10-6. De 11-7 van de 
prima spelende, dit seizoen debute-
rende, 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 slot-
akkoord 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 one-
hander van Thomas van de Zwaard 
en vrije bal van Hanna Viet bra-
ken de ban voor VZOD/FIQAS: 15-
8. 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 han-
den. Woudenberg werd in deze fa-
se overrompeld en wist hier spora-
disch een goal tegenover te zetten. 
Alyssa te Riele zette de swingende 
Kudelstaarters op de grootste voor-
sprong: 19-11. VZOD leek de over-
winning al binnengehaald te heb-
ben, maar Woudenberg vond nog 
een laatste stukje energie en kroop 
de volgende minuten gestaag dich-
terbij. Bij VZOD was de angel eruit 
en zij zag Woudenberg lijdzaam her-
rijzen. 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 voer-
de trainer/coach van Kooij een pu-
bliekswissel door voor de zwange-
re Westerhof-De Boer die haar korf-
balschoenen voorlopig even op-
bergt. 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 be-
haald moest worden. Aankomen-
de zaterdag 30 september een wed-
strijd van andere orde, naar Barne-
veld tegen koploper Odik.

BeNe-League handbal
FIQAS mist teveel kansen
Aalsmeer - In de derde speelron-
de van de BeNe League reisden de 
mannen van FIQAS Aalsmeer za-
terdag naar België voor een wed-
strijd tegen HC Visé BM, een ploeg 
die ook nog niet had gewonnen. Ze 
moesten het deze avond doen zon-
der de geblesseerde Rob Jansen, 
Nils Dekker en Michael Kamsteeg. 
De ploegen bleken aardig aan el-
kaar 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 (top-
scorer) 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 dichter-
bij 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 22-
18. 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 zater-
dag spelen de Aalsmeerse mannen 
weer thuis: om 19.15 uur tegen Ini-
tia/Hasselt, de nummer vijf in BeNe 
League. Hopelijk komen ze dan van 
de nul af. Doelpunten: Robin Boom-
houwer 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: FI-
QAS Aalsmeer – Neerpelt
Zaterdag 21 oktober, 19.15 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Quintus

Zaterdag tophandbal 
Handballiefhebbers kunnen aan-
staande zaterdag 30 september 
maar liefst twee topwedstrijden zien 
in de Bloemhof, want is er een in-
teressant 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 te-
gen het Belgische Initia/Hasselt, 
daarna spelen de dames om 20.45 
uur hun Eerste Divisie wedstrijd te-
gen ACMAA/DSVD. De dames zijn 
overigens wel al op stoom. Afgelo-
pen zaterdag werd in Eindhoven ge-
wonnen 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)

Ben van Dam eerste bij het 
darten in ‘t Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 19 
september werd er om acht uur be-
gonnen 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 ver-
liep 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 eer-
ste plaats behaalde, Kees de Lan-
ge 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 iede-
re dinsdagavond darten, dus nieu-
we ronde, nieuwe kansen. De leef-
tijd om mee te doen is vanaf 16 jaar 
en de kosten zijn 2,50 euro per keer. 
De zaal is vanaf half acht open. Dar-
ters zijn welkom in ’t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55.

Wedstrijdzeilen
Inschrijving voor Snowball 
Matchracen is open
Aalsmeer - Westeinderzeilwed-
strijden organiseert deze winter op-
nieuw het matchracen in de J22-
klasse. De races zijn elke derde zon-
dag van de maand vanaf de haven 
van de WV Aalsmeer aan de Uiter-
weg. Per keer kunnen maximaal ze-
ven teams meevaren; enige wed-
strijdervaring 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 aan-
dacht worden besteed aan tactiek, 
regels van het wedstrijdzeilen en 
hoe deze bij situaties op het water 
het best benut kunnen worden. Ver-
dere informatie en inschrijven gaat 
via www.westeinderzeilwedstrijden.
nl .

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 ver-
schillende afstanden wordt jaarlijks 
georganiseerd door TeamTimmer-
man. Het inschrijfgeld van de deel-
nemers komt ten goede aan een 
door het Team gekozen goed doel. 
Dit jaar is dat Kinderdienstencen-
trum De Lotusbloem in Aalsmeer.
Om 8.00 uur ‘s morgens meldden 
zich al de eerste wielrenners bij 
de inschrijftafel aan het Westein-
der 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 Ab-
coude, langs Loenen aan de Vecht, 
naar Haarzuilen en via Alphen aan 
den Rijn terug naar Aalsmeer. Er 
was weer geprobeerd een verras-
send 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 gere-
den, een goede keus dus van het 
Team om deze route toe te voegen.
Toen de mist opgetrokken was kwa-
men de recreanten zich inschrijven 
voor de 40 kilometer en ook de kin-
deren 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 rou-
te volgens veel deelnemers. Bij iede-
re afstand was in de route een con-
trolepost opgenomen, waar onder 
het genot van bijvoorbeeld een kop-
je 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 deelne-
mer een warm onthaal. Voor de kin-
deren was er een attentie. Zij kon-
den zich na afloop ook nog verma-
ken op het springkussen. Veel deel-
nemers kletsten nog even na op het 
terras van het Paviljoen onder het 
genot van een drankje en een bit-
tergarnituur. Een deelnemer heeft 
de route helaas niet af kunnen ma-
ken. Hij kwam dusdanig ten val, dat 
hij met een ambulance naar het zie-
kenhuis werd gebracht voor onder-
zoek. Na behandeling mocht hij die-
zelfde dag nog naar huis. Heel ver-
velend maar gelukkig is het goed af-
gelopen. Onder de deelnemers wer-
den vijf cadeaubonnen van 20 eu-
ro verloot. Na afloop vond de trek-
king plaats, de winnaars worden 
persoonlijk benaderd. TeamTimmer-
man kijkt al met al tevreden terug 
op deze vijfde editie. Het weer zat 
mee en er heeft weer een mooi aan-
tal deelnemers meegedaan die stuk 
voor stuk enthousiast waren. Van 
het inschrijfgeld kunnen ‘pedalo’s’ 
worden aangeschaft voor De Lo-
tusbloem. “Weer een mooi doel be-
reikt”, aldus TeamTimmerman. 

Mooi weer tijdens 16e 
Bridge Kroegentocht
Aalsmeer - Op zaterdag 23 sep-
tember organiseerde bridgeclub 
Onder Ons na een onderbreking van 
twee jaar de 16e Aalsmeerse Bloe-
men 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 ron-
des was er voldoende tijd om zich 
lopend of fietsend naar de volgen-
de gelegenheid te begeven. Na de 
vierde ronde werd er een heerlijke 
lunch geserveerd, zodat men daar-
na met frisse moed aan de laatste 
drie ronden kon gaan beginnen. 
Om circa half vijf was de prijsuit-
reiking in restaurant De Oude Vei-

ling waar onder het genot van een 
drankje nog even gezellig nagepraat 
kon worden. Daarna was er voor ie-
dereen een mooie plant en kon men 
voldaan huiswaarts keren. De orga-
nisatie kan terugkijken op een heel 
geslaagd evenement en hoopt vol-
gend jaar opnieuw deze kroegen-
tocht 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 spe-
ciaal woord van dank voor de men-
sen van Bridgeclub Onder Ons die 
met veel inzet dit evenement heb-
ben doen slagen! De Uitslag: in de 
A-lijn: 1e Jan en Jelly Breetvelt met 
58.63%, 2e Joke Hendrikse-Henny 

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 Does-
wijk-Huub Zandvliet met 63.10%, 
2e Rita van Rooij-Ria van Domme-
len met 61.61% en 3e Hennie Joo-
ren-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 Let-
ta 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 Kooij-
Marry van Leeuwen met 58.39%, 2e 
Annemarie Oudeman-Lenie Balder 
57.10% en 3e Tineke Visser-Chris 
van den Bol met 56.17%.






	39_ED1_PAG03
	39_ED1_PAG05
	39_ED1_PAG09
	39_ED1_PAG13
	39_ED1_PAG15
	39_ED1_PAG18
	39_ED1_PAG19
	39_ED1_PAG21
	39_ED1_PAG23
	39_ED1_PAG27
	39_ED1_PAG29
	39_ED1_PAG31
	39_ED1_PAG32



