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Ontvang nu de
BTW retour!

Aalsmeer - Om drie uur in de
nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 september is in een
etablissement in de Zijdstraat
een 24 jarige man uit Uithoorn
aangehouden. De man was betrokken geweest bij een vechtpartij en de beveiliging had
hem en nog een tweetal bezoekers uit de zaak gezet. De
beviel de Uithoornaar totaal
niet en hij wilde op de vuist met
de beveiliger en uitte dreigende taal. De 24 jarige is aangehouden en overgedragen aan
de politie. Hij is gehoord en
zaterdagavond rond half tien
heen gezonden. Hij moet zich
verantwoorden bij justitie.

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

Doe mee aan De energy Battle
Tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 9 oktober 2015 start in
Nederland tussen gemeenten een energiebesparingswedstrijd. Elke
deelnemende gemeente levert drie teams van bewoners, ondernemers
en ambtenaren/bestuur. Aalsmeer doet hieraan mee. Elk team krijgt
energiemeters om thuis gedurende vier weken het energieverbruik te
meten en zo laag mogelijk te houden.

Gaslek Uiterweg

Onderzoek naar tijdelijke noodopvang in gemeente

Aalsmeer - Op dinsdag 29
september even voor het middaguur werd de brandweer gealarmeerd om naar een gaslekkage op de Uiterweg te gaan.
Tijdens werkzaamheden was in
een hoofdleiding een lekkage
ontstaan. De brandweer heeft
het lek afgedicht en is weer teruggegaan naar de kazerne. Er
was geen gevaar meer voor de
omgeving.

Mogelijk crisisopvang van
vluchtelingen in Bloemhof

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Burgemeester en wethouders hebben in een brief aan de
gemeenteraad laten weten haar verantwoordelijkheid te willen nemen
in de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Er komen steeds meer vluchtelingen in Nederland en er is dringend behoefte aan noodopvang.
Gemeenten worden via meerdere
kanalen opgeroepen om op korte
termijn noodopvang (crisis-noodopvang) voor vluchtelingen beschikbaar te stellen.
Maximaal drie dagen
In de regio Amstelland coördineert
de veiligheidsregio AmsterdamAmstelland in overleg met het Centraal Opvangoorgaan Asielzoekers
(COA) de crisisnoodopvang. Bij cri-

sis-noodopvang gaat het om opvang voor maximaal drie dagen.
Vluchtelingen worden vooralsnog
zoveel mogelijk in Amsterdam opgevangen, maar als het aantal te
groot wordt, kan de veiligheidsregio de regio-gemeenten verzoeken opvanglocaties ter beschikking
te stellen. Mocht de Veiligheidsregio Aalsmeer een dergelijk verzoek doen, zal het college hier gehoor aan geven. “Als regiogemeenten hebben we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om mensen
in nood bij te staan”, aldus burgemeester Jeroen Nobel.
Voor crisisnoodopvang is nu door
het college sporthal De Bloemhof
beschikbaar gesteld. Deze week
ontvangen direct omwonenden van

Onderzoek locaties
Naast crisisopvang heeft de gemeente bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers aangegeven dat
zij bereid is tijdelijke noodopvang
voor vluchtelingen in Aalsmeer mogelijk te maken. Hierbij gaat het om
opvang voor iets langere tijd, van
enkele maanden tot maximaal een
jaar.
De gemeente onderzoekt momenteel welke locaties hiervoor in aanmerking komen. Vervolgens zal het
COA aangeven of zij hier gebruik
van wenst te maken.

eveleens.nl

Autobedrijf P. du Pau

GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

TE HUUR APPARTEMENT

Te huur:

Volledig gemeubileerd / gestoffeerd 2-kamer appartement

Locatie:

Jachthaven Dragt, Stommeerweg 72 te Aalsmeer

Oppervlakte:

Ca. 48 m2 woonoppervlakte + circa 7,5 m2 terras

Indeling:

Woonkamer / keuken / slaapkamer / badkamer / toilet

Parkeren:

1 eigen parkeerplaats

Aanvaarding:

Per 1 oktober 2015

HUURPRIJS:

€ 1.000,-- per maand excl. G/W/L
TEL. 06-53278997
E-MAIL: ROB@VANLULINGBOUW.NL

Meer gebruik Aalsmeerbaan

Airco-serVice

aan te vragen of op te halen

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

“Allemaal op scherp blijven”

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

reisdocument

Meld u dan aan voor de Energy Battle en stuur een e-mail naar
Richard van Leeuwen energiebesparingaalsmeer@amstelveen.nl of
kijk voor meer informatie op www.klimaatverbondenergybattle.nl.

Interesse?

Sinds
1928!!

Vrijdag 2 oktober
geen mogelijkheid

Vindt u het leuk om te ontdekken hoeveel energie de verschillende
apparaten in uw huis verbruiken? Wilt u weten hoe u energie kunt
besparen? Wilt u minder uitgeven aan uw energierekening?

de sporthal een brief waarin zij geinformeerd worden op de mogelijke
opvang in de sporthal aan de Hornweg.

Powered by team Karin Eveleens
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
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Zonnepanelen?

Vechtersbaas in
kraag gevat

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Komende vijf jaar geen
sloop huizen Spoorlaan!
Aalsmeer - De bewoners van de
huizen op de nummers 1 tot en met
17 in de Spoorlaan hebben vast
een zucht van verlichting geslagen. Eigen Haard heeft er namelijk voor gekozen om in ieder geval
de komende vijf jaar deze woningen met de nostalgische uitstraling
niet te slopen. De bewoners zijn inmiddels hierover geïnformeerd. Tijdens de bewonersavond van 9 juli
kwam naar voren dat de bewoners
hier heel tevreden zijn over de buurt
en hun woningen. Allen hadden in
het onderzoek van Eigen Haard het
woongenot liefst een 8,3 gegeven

en de buurt zelf een 8,7. Ongekend
hoog in vergelijking met omliggende straten.
Het was Eigen Haard al snel duidelijk, deze bewoners willen graag
in hun woning blijven. “Wij houden
natuurlijk rekening met de meningen en wensen van de bewoners”,
laat Doke Vermeulen, communicatieadviseur in een reactie weten. “Maar we moeten ook rekening
houden met het feit dat de woningen op lange termijn goed verhuurbaar blijven.” De huizen in de Spoorlaan blijken technisch nog in goede staat te verkeren. Om deze reden

en nog meer vanwege de ontstane
onrust, kiest Eigen Haard ervoor de
woningen in ieder geval de komende vijf jaar niet te slopen. Dit is ook
besproken met de gemeente.
Samenwerking
De bewoners van de Spoorlaan
hebben een werkgroep opgericht,
die optreedt als gesprekspartner
van Eigen Haard. “Komende periode
blijven we in gesprek met de werkgroep en de gemeente. Gezamenlijk
willen we een haalbaar en acceptabel plan ontwikkelen”, aldus Doke
Vermeulen tot slot.

4 Aanhoudingen in Italië voor
oplichting bloemenleveranciers

menleveranciers in onder andere
Aalsmeer. Ook worden ze verdacht
van heling, witwassen en faillissement- en btw-fraude.

Aalsmeer - Bij een grote operatie van politie en justitie in Italië
zijn afgelopen dinsdag 29 septem-

De vier kochten eerst kleine partijen bloemen, die ze snel betaalden.
Daarmee wonen ze het vertrouwen

ber vier mannen aangehouden die
zich in Nederland schuldig hebben
gemaakt aan oplichting van bloe-

Aalsmeer - Met het eerder donker
worden in de ochtenduren, gecombineerd met weersomstandigheden
en aanbod van verkeer op Schiphol,
kan het noodzakelijk zijn dat vliegtuigen voor het starten in de vroege ochtend gebruik moeten maken
van de Aalsmeerbaan (tussen 06.30
en 07.00 uur) in plaats van de Kaagbaan. De Aalsmeerbaan is na een
periode van onderhoud vanaf 1 oktober weer in gebruik. Bij zuidenwind worden de Aalsmeerbaan en
de Kaagbaan ingezet als startbanen.
Goed zicht en daglicht
In principe heeft de Kaagbaan als
startbaan de voorkeur boven de
Aalsmeerbaan, omdat deze minder
geluidsoverlast veroorzaakt. Echter, tijdens drukke perioden kan de
Kaagbaan, in combinatie met de
Zwanenburgbaan als landingsbaan,
alleen ingezet worden bij goed zicht
en daglicht. Vanwege de convergerende ligging van beide banen
(ze kruisen elkaar in het verlengde) garandeert de torenverkeersleider voldoende afstand tussen een
start vanaf de Kaagbaan met een
eventuele doorstart van een landend vliegtuig op de Zwanenburgbaan. Hiervoor is tijdens drukke perioden goed zicht en daglicht nodig.
Daarom komt het in de winter geregeld voor dat de luchtverkeersleivan de leveranciers. Daarna volgden grotere orders, die in de tonnen konen lopen. Na levering lieten
ze hun bedrijven failliet gaan. Tien
Nederlandse ondernemers hebben
aangifte gedaan. De schade varieert van 10.000 tot 2 miljoen euro.
Het is zeer de vraag of de Neder-

ding ’s ochtends de Aalsmeerbaan
inzet als startbaan in plaats van de
Kaagbaan.
Scherp blijven
Om te voorkomen dat er meer overlast voor de inwoners van Aalsmeer
ontstaat dan noodzakelijk, heeft
Jasper Daams van Luchtverkeersleiding Nederland aan wethouder Tom
Verlaan van Aalsmeer toegezegd
hem goed op de hoogte te houden
over het gebruik van de Aalsmeerbaan. “We hebben afgesproken met
elkaar dat we er allemaal scherp op
blijven dat de Aalsmeerbaan niet
meer dan noodzakelijk in de vroege
ochtend wordt ingezet”, aldus wethouder Verlaan.

Onwel in huis
Kudelstaart - Op zondag 27 september om half negen in de avond
zijn de hulpdiensten gealarmeerd
naar de Galvanistraat te gaan. Een
82 jarige bewoonster was onwel geworden. Af en toe leek ze het bewustzijn te verliezen. De medewerkers van de ambulance hebben eerste hulp verleend. De Kudelstaartse hoefde niet naar het ziekenhuis.
De 82 jarige is aangeraden alsnog
de huisarts te bezoeken.
landse ondernemers hun geld terug zullen krijgen. In verband met
het onderzoek zijn in maart drie bedrijven in Aalsmeer en zes huizen in
Aalsmeer, Kudelstaart, Rijsenhout
en Amsterdam doorzocht. In het
zuiden van Italië en Rome zijn tientallen verdachten opgepakt.
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Orgelconcert in Dorpskerk

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
1 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: Doopsgezinde Zending. Opvang 0-4 jaar
via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins en ds. J. van Popering. Ook
Heilige Boontjes en Kinderdienst
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
R. Hondsmerk, Dordrecht. Organist: Th. Griekspoor. Om 18.30u.
zangdienst met ds. S. Zijlstra uit
Heemstede mmv Jeruel, Katwijk.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met ds. P.J. Stam uit Katwijk. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Om 19u.
Baan7 jongerendienst. Spreker:
Herman Boon.
Ned. Geref. Kerk
- Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds.
J.C. Scheaffer uit Nunspeet en
16.30u. met ds. J.M. Mudde uit
Haarlem.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
woord communieviering met N.
Kuiper. Zondag 9.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L.

Aalsmeer - Op zaterdag 3 oktober
geeft Martin Mans een orgelconcert
op het mooie orgel in de Dorpskerk
aan de Kanaalstraat. Het belooft een
mooi concert te worden. Het programma wordt vastgesteld door het
publiek dat kan kiezen uit een aantal muziekstukken. In het tweede
deel van het concert speelt Martin
Mans enkele improvisaties op verzoek.
Martin Mans geeft jaarlijks overal in
het land zo’n tweehonderd druk bezochte orgelconcerten. De in 1965
op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee geboren Martin
Mans zat op 7-jarige leeftijd al achter het orgelklavier, op 11-jarige
leeftijd begeleidde hij voor het eerst

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Edukans Schoenmaatjes

Cadeaus voor vluchtelingen
en weeskinderen
Aalsmeer - Met Edukans Schoenmaatjes versier en vul je een schoenendoos met schoolspullen en
speelgoed voor een kind in een arm
land. Dat persoonlijke cadeau gaat
bijvoorbeeld naar kinderen van Syrische vluchtelingen in tentenkampen in Noord-Irak of naar weeskinderen in Ghana. Voor de kinderen
die de schoenendoos ontvangen is
dit vaak het enige cadeau dat ze ooit
krijgen. Ze zien het als een schatkist
en waarderen het enorm!
Vlakbij inleveren
Nieuw is dat in oktober en november 1300 DHL Parcelshops open zijn
voor particulieren die meedoen met

Edukans Schoenmaatjes! Je kunt nu
altijd vlakbij jouw versierde en gevulde schoenendoos inleveren.
Schoolspullen en speelgoed
Edukans is de énige ontwikkelingsorganisatie die zich puur en alleen
richt op onderwijs. Nick en Simon
zijn ambassadeurs van Edukans en
deelden zelf schoenendozen uit in
Kenia. Zij zeggen over deze actie:
”Voor kinderen die een schoenendoos krijgen, gaat een wereld open.
Voor het eerst hebben ze hun eigen
schoolspullen en speelgoed. En jij
kunt daarvoor zorgen!”
Kijk op edukans.nl/schoenmaatjes
voor meer info.

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Seeboldt m.m.v. Karmelkoor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. dienst met
ds. A.T.B.M. v/d Kevie uit Veelerveen. Om 10u. ook tienerdienst.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. viering met m.m.v.
koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt
Seringenhorst,
Parklaan 27. Op dinsdag 13 oktober met Hoite Slagter: De Filippenzenbrief.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare,
Zwarteweg
98.
Maandag 5 oktober om 20u.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Vijf informatieve bijeenkomsten

Computerhulp senioren
Aalsmeer - Na een reeks van vijf
succesvolle
informatiemiddagen,
die gehouden zijn in het voorjaar,
gaan de vrijwilligers van Computerhulp Aalsmeer weer starten met
dezelfde reeks info middagen in dit
najaar. Laagdrempelig informatief
en gezellig, maar wel met een serieuze ondertoon, worden senioren
geïnformeerd of bijgespijkerd over
een aantal computer gerelateerde
zaken door enthousiaste vrijwilligers
die graag hun kennis delen.
Op dinsdagmiddag 6 oktober is het
onderwerp Marktplaats. Hoe koopt
en verkoopt u op Marktplaats. Hoe
plaats ik een advertentie en hoe zet
ik er een foto bij. Hoe moet ik bieden en waar vind ik het artikel waar
ik naar op zoek ben? Het wordt allemaal live uitgelegd op een groot
scherm.
Op 20 oktober worden bezoekers
uitgelegd hoe een digitaal fotoalbum te maken Uw digitale foto’s zijn

Ontmoetingskerk geopend

Rijsenhout nieuw hart rijker
Rijsenhout - Na ruim twee jaar van
de gezamenlijke schouders eronder
zetten, hard werken en vooral de positieve gang er proberen in te houden, is op 19 en 20 september de
herrezen Ontmoetingskerk-met-toren in Rijsenhout feestelijk geopend.
Dit was een doorslaand succes. Op
de zaterdag werd de kerk na het hijsen van de vlag die het hele dorp
symboliseert, in gebruik genomen
met muziek, toespraken en een gezellig samenzijn voor genodigden en
belangstellenden. Op zondag was er
een dienst waarin de nieuwe liturgi-

koren en een jaar later al werd hij
kerkorganist in zijn geboorteplaats
Melissant. Sinds 1995 is Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door Europa, Canada, Amerika en Australië. Hij treedt ook op
voor radio en tv (o.a. in ‘Nederland
zingt’) en begeleidt o.a. de Urker
Mans Formatie, het mannenkoor De
Gouwestem, The Martin Mans Formation en het Zaans Interkerkelijk
Mannenkoor.
Het concert begint om 15.00 uur. Uiteraard zijn er ook cd’s verkrijgbaar.
Entree 10 euro, kinderen betalen 5
euro. De kerk is open vanaf 14.30
uur. Verdere informatie www.zingenenzo.com.

sche vorm in gebruik werd genomen
en toegelicht. Naast de gemeenteleden waren er ook hier weer velen
uitgenodigd vanwege hun band met
de Ontmoetingskerk. Ook was er
een delegatie van de Duitse zustergemeente in Mosel.
Na deze dienst werd bekendgemaakt wie de uitgeschreven fotowedstrijd ‘De kerk in het dorp’ had
gewonnen. De foto’s waren anoniem
beoordeeld door fotograaf Rob Joore
en uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen door Wim Vos, die de gelegenheid te baat had genomen vanaf

De winnende foto van Wim Vos: Panorama van Rijsenhout.

het waard om er een mooi fotoalbum mee te maken.
Op 3 november wordt uitgelegd hoe
Skype werkt, telefoneren met de
computer of tablet met beeld en geluid, kosteloos en wereldwijd.
Op 17 november zijn senioren welkom om zich te laten informeren
over het gebruik van tablet, de iPad
van Apple of de tegenhanger van
Samsung. Dit is geen cursus, maar
een kennismaking met de tablet
voor diegenen die plannen hebben
er een aan te schaffen! En tenslotte wordt op 1 december een fantastisch interessante middag gehouden over het maken van een familiestamboom wie waren uw voorouders in 1600? Uitgelegd wordt hoe
dit te achterhalen is. Belangstelling
voor één van deze info middagen?
Aanmelden kan via 0297 323138. De
bijeenkomsten zijn allen van 14.00
tot 16.00 uur en vinden plaats in
Meander in de Clematisstraat.
de toren, toen deze tijdens de bouw
beklommen kon worden, een panoramafoto te maken die prachtig zicht
geeft over Rijsenhout en omstreken en daarmee het thema perfect
in beeld brengt. Inmiddels heeft de
klok al verschillende malen mogen
luiden, niet alleen voor de opening,
maar ook al voor rouw en trouw en
daarmee een nieuw fenomeen van
dorp-zijn in Rijsenhout, letterlijk ingeluid. Zo is de kerk inmiddels al
door velen bezocht en heeft zich al
een nieuw huis mogen tonen voor
al diegenen die er binnengaan, natuurlijk om kerkdiensten bij te wonen, maar zeker ook voor alle andere activiteiten die zich er op dorpsniveau mogen afspelen. Rijsenhout is
zo een nieuw hart rijker.

Koken in Inloopcentrum
Aalsmeer - Er gaat samen gekookt
worden bij het Inloopcentrum. Iedere woensdag zorgt Jennifer, begeleider Inloopcentrum, voor de boodschappen. Het Inloopcentrum is onderdeel van Zorgcentrum Aelsmeer.
Als groep wordt met elkaar gezorgd
voor een goede maaltijd en alles
wordt samen opgegeten. Tot nu toe
is de groep met 4 à 5 trouwe bezoekers, mannen én vrouwen. De begeleiders willen de groep graag aangevuld zien tot 8 à 10 deelnemers.
Iedere week mag u bepalen wat het
volgende gerecht wordt. Jennifer en
Mattie (vrijwilligster) leren u, op een
leuke en makkelijke manier, koken.
Al ervaring? Ook gezellig, kom er
bij. Simpele gerechten worden gemaakt, maar ook wat moeilijkere
gerechten. Van bakken tot braden,
het kan allemaal! Zo is er al heerlijke champignonsoep gemaakt, zijn
pannenkoeken gebakken en is Nasi Goreng bereidt. Dagelijkse maaltijden, zoals broccoli met rijst en kip,
worden gekookt, maar hebben bijvoorbeeld een heerlijk Surinaams
toetje, Ice cream Soda. Nieuwsgierig? Kom gerust een keer binnen-

Effe zingen in de
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Effe Zingen op dierendag, zondag 4 oktober, in de
Ontmoetingskerk. De datum van
dierendag gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi (4
oktober). Hij bekommerde zich om
het lot van melaatsen, zwervers en
andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de overlevering hield hij ooit een preek voor de
dieren. Houd je van zingen? Goede
muziek? Kom dan 4 oktober en zing
mee! Vanaf 16.30 uur in de Ontmoetingskerk aan de Werf, samen met
Bright en André Keessen, rondom
het thema dierendag.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 7 oktober houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie-inloop in
gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.

Zangdienst in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagavond op 4 oktober om 18.30 uur is er weer een
zangdienst in de Dorpskerk in de
Kanaalstraat. Ook nu beloofd het
weer een mooie zangavond te worden Veel bekende liederen en een
mooi gastkoor. Het mannenkoor ‘Jeruei’ uit Rijnsburg zal medewerking
verlenen. Voorganger is dominee
Sicco Zijlstra. Uiteraard is weer iedereen welkom.

lopen bij het Inloopcentrum. Iedere woensdag staat vanaf 10.00 uur
de koffie klaar. Het Inloopcentrum is
te vinden in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Voor vragen kan contact opgenomen met coördinator Ellen Millenaar via emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of 06-22468574.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
oPenInGstIjden BalIe BurGerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPenInGstIjden BalIe BouWen & verGunnInGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIjkInformatIe
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
Gemeente-Info oP WeBsIte
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsPraken BurGemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
InsPreken In de commIssIeverGaderInG
over een GeaGendeerd onderWerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. 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)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servIcelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamIteItentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servIcePunt Beheer en uItvoerInG
ProvIncIe noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

meer Info
Volg ons op Facebook en Twitter.
CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo
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vrIjdaG 2 oktoBer Geen moGelIjkheId
reIsdocument aan te vraGen of oP te halen
In verband met technisch onderhoud is het op vrijdag 2 oktober niet mogelijk een reisdocument aan te vragen of op
te halen.
oPenInGstIjden socIaal loket (Zonder afsPraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp)
Ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
let op: met ingang van 1 oktober wijzigt de
openstelling op woensdag naar 13.00-16.30 uur!
Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
Ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
Vr.
08.30-12.30 uur
vanaf 1 oktoBer 2015 Is de dIenstverlenInG
BIj de BalIe BouWen & verGunnInGen en BalIe
BedrIjven BePerkt
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens
de openingstijden op vrije inloop terecht voor:
- het inzien van bouwdossiers uit het archief;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen met betrekking tot vergunningvrij bouwen kunt
u 24 uur per dag terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al
uw overige vragen, zoals adres specifieke en specialistische
vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een afspraak maken via 020–5404911.
BekendmakInG
Het College van gemeente Aalsmeer heeft op 22 september
2015 de volgende beleidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Aalsmeerpas gemeente Aalsmeer
De Beleidsregels treden in werking per 1 oktober 2015. De
beleidsregels liggen in het gemeentehuis van Aalsmeer ter
inzage tot 12 november 2015. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen op de beleidsregels worden ingediend.
mInIma aalsmeer kunnen éénmalIG ProfIteren
van de najaarsaanBIedInGen
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum ook kunnen meedoen
in de maatschappij. De gemeente heeft daarom besloten om
inwoners met een inkomen tot 125 % van de toepasselijke
bijstandsnorm éénmalig aan te bieden om deel te nemen
aan de najaarsaanbiedingen van de Amstelveenpas (pas voor
minima in Amstelveen). De aanbiedingen bestaan uit een
divers aanbod van sociaal culturele activiteiten. In Amstelveen kunnen huishoudens die in bezit zijn van een Amstelveenpas gebruik maken van de aanbiedingen.
voorwaarden
de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor
de najaarsaanbiedingen zijn:
- U bent inwoner van de gemeente Aalsmeer;
- U bent geen student;
- U heeft een inkomen tot 125% van de voor u geldende
bijstandsnorm en u heeft niet meer vermogen dan de
voor u geldende maximale vermogensgrens (korte link) of
u zit in een minnelijk schuldentraject bij Balans schuldhulpverlening of in de WSNP.
Alle inwoners die aan deze voorwaarden voldoen en bekend
zijn bij de gemeente, hebben een brief ontvangen met informatie over de aanbiedingen en hoe zij deze kunnen aanvragen.
hoe komt u in aanmerking komen voor de aanbiedingen?
Wanneer u geen brief van de gemeente heeft ontvangen en
wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt u
de najaarsaanbiedingen ophalen in het gemeentehuis van
Aalsmeer tijdens onderstaande openingstijden. U neemt uw
geldige legitimatiebewijs mee. Aan de balie wordt direct getoetst of u aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer dit het
geval is, kunt u de aanbiedingen voor uzelf, uw eventuele
partner en inwonende kinderen van 2 tot 18 jaar direct meenemen.
openingstijden balie aanbiedingen
Dinsdag 6 oktober
8.30-12.00 uur
Woensdag 7 oktober
13.00-16.30 uur
Donderdag 8 oktober 8.30-12.00 uur
Dinsdag 13 oktober
8.30-12.00 uur
Woensdag 14 oktober 13.00-16.30 uur
Donderdag 15 oktober 08.30-12.00 uur
Bezoekadres gemeentehuis aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
let op
Na 15 oktober 2015 is het niet meer mogelijk om aanbiedingen op te halen in het gemeentehuis of per e-mail te
bestellen.
heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op de website van gemeente Aalsmeer, www.aalsmeer.nl/aanbiedingenminima of u kunt contact opnemen met de gemeente via tel. 0297-387575 of het
verkorte nummer 140297.
ontWerPverkeersBesluIt (Brom)fIetsverBod
mIddenWeG
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat het van plan is om op het gedeelte van de Middenweg

vanaf de kruising bij het gebouw Middenweg 3/5 tot aan
Middenweg 53/55 een (brom)fietsverbod in te stellen. Er
is onder zaaknummer Z-2015/051575 een ontwerp van het
verkeersbesluit ter inzage gelegd. De uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht is hierop van toepassing. U kunt uw zienswijze op dit ontwerp geven. Hoe u dat kunt doen leest u in
het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
In afwijking hiervan geldt dat degene die mondeling zijn
zienswijze naar voren wil brengen contact dient op te nemen
met de afdeling Realisatie en Beheer/Verkeer en vervoer via
tel. 020–5404911. Bij een schriftelijke zienswijze dient u
het zaaknummer te vermelden. De volledige tekst van het
ontwerpbesluit ligt gedurende een periode van zes weken
ter inzage bij de Afdeling Publiekszaken van de gemeente.
ZorG naar Gemeenten: meld uW ervarInGen
Wat zijn de ervaringen met
het geven van burenhulp,
vrijwilligerswerk en mantelzorg? En hoe tevreden zijn
mensen die hulp vragen over
de manier waarop hun gemeente de toegang tot zorg
en ondersteuning regelt? Om
daarachter te komen, start de
digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?
Het nieuwe zorglandschap kent een grotere bijdrage van
burgers in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Negen cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar
de ervaringen met het geven van deze ondersteuning. Ook
willen zij weten of cliënten tevreden zijn over het contact
met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de
uitkomst van het gesprek met de gemeente.
Iedereen kan meedoen
De raadpleging loopt van 3 september tot 5 oktober 2015.
De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor
mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor
mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden. Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch
hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via
0900-2356780 (20 cent per gesprek).
Wet alGemene BePalInGen omGevInGsrecht
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- 1e J.C.Mensinglaan nabij 27B (Z-2015/052354), het kappen van 6 essen (ontvangen 23 september 2015);
- Gloxiniastraat 19 (Z-2015/052527), het kappen van 8 essen ( ontvangen 23 september 2015);
- Hornweg 168 (Z-2015/052080), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 22 september
2015);
- Zijdstraat 17 (Z-2015/051900), het afwijken van een
bestemmingsplan t.b.v. wijzigen kantoorruimte naar woning (ontvangen 22 september 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Hoofdweg 42 (Z-2015/052373), het starten van een
bedrijf voor het kweken van potplanten (activiteitenbesluit), (ontvangen 23 september 2015);
- Mijnsherenweg 26 (Z-2015/052787), het verwijderen van
asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie, waarna
de installatie wordt verwijderd (ontvangen 25 september
2015);
- Oosteinderweg 573 (Z-2015/052785), het verwijderen
van asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie,
waarna de installatie wordt verwijderd (ontvangen 25
september 2015);
- Oosteinderweg 330 (Z-2015/052870), het verwijderen
van asbesthoudend materiaal uit het toilet (ontvangen
28 september 2015).
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- 1e J.C.Mensinglaan nabij 27B (Z-2015/052354), het kappen van 6 essen (verzonden 24 september 2015);
- F.A. Wentstraat 6 (Z-2015/047164), het uitbreiden van
het bedrijfspand aan de achterzijde (verzonden 25 september 2015);
- Herenweg 83 (Z-2015/033480), het renoveren van een
monumentaal pand, het plaatsen van een nieuwe kap en
3 kapellen en het wijzigen van de gevel (verzonden 24
september 2015);
- Kudelstaartseweg 257 (Z-2015/051246), het kappen van
een berk pendula (verzonden 24 september 2015);
- Vlinderweg 320 (Z-2015/047787), het vergroten van de
dakopbouw (verzonden 28 september 2015).
- Roerdomplaan 12 (Z-2015/050165), het plaatsen van
een container op een parkeervak van 28/9 tot en met
2/10 (verzonden 23 september 2015).
verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure**
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

dat op grond van art. 3.10 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen. Tegen de afgifte van deze
vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hornweg 254 (Z-2015/039867), het plaatsen van een
brug, het plaatsen van een toegangspoort met penanten
en het maken van een in- en uitrit (verzonden 22 september 2015);
Weigering omgevingsvergunning *
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 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.
- Herenweg 66A (Z-2015/037909), het plaatsen van een
erfafscheiding t.b.v. privacybescherming (verzonden 28
september 2015).
Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Bilderdammerweg 16 (Z-2015/044601), het vervangen
van bestaande gevelreclame door nieuwe huisstijl.
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning
buiten behandeling is gesteld. 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:
- Mijnsherenweg 32a (Z-2015/041829), het veranderen
van het bedrijf (activiteitenbesluit) (verzonden 22 september 2015);
- Oosteinderweg 216 A AR (Z-2015/038370), het veranderen van een inrichting (activiteitenbesluit) (verzonden
22 september 2015);
- Witteweg 64 (Z-2015/045292), het oprichten van een
inrichting (verzonden 22 september 2015).
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Beethovenlaan 120 (Z-2015/050479) melding brandveilig gebruik m.b.t. uitbreiding kantine en kleedkamers FC
Aalsmeer (verzonden 25 september 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commIssIe ruImtelIjke kWalIteIt
(voorheen WelstandscommIssIe)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Seringenpark (Z-2015/051405) kerstwandeling op 17 december 2015, ontvangen 18 september 2015
- Kudelstaart (Z-2015/051694) Sinterklaasintocht Kudelstaart op 21 november 2015, ontvangen 21 september
2015.

Procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer InformatIe: WWW.aalsmeer.nl

10 Nieuwe Meerbode

• 1 oktober 2015

Hotel Transsylvanië en Keet & Koen

AGENDA

Nieuw en spannende films dit
weekend in Crown Cinema
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 2
oktober gaat in Crown Cinema de
film ‘Hotel Transsylvanie 2’ (3D) in
première in Crown Cinema. Dracula
en zijn vrienden zijn weer terug voor
een monsterlijk grappig avontuur in
‘Hotel Transsylvanië 2‘. Alles lijkt op
rolletjes te lopen in Hotel Transsylvanië. Achter gesloten kisten maakt
Dracula zich echter zorgen dat zijn
schattige kleinzoon Dennis, een
half-mens/half-vampier, nog geen
tekenen laat zien dat hij een vampier is. Terwijl Mavis samen met Jonathan voor het eerst op bezoek
gaat bij haar menselijke schoonouders, schakelt ‘Vampa’ Dracula zijn
vrienden Frank, Murray, Wayne en
Griffin in om Dennis een ‘monsterin-opleiding’ training te geven. Vrijdag 2 oktober te zien om 16.15 uur,
zondag 4 oktober om 11.15 en 15.00
uur, maandag 5 en dinsdag 6 oktober om 16.15 uur en woensdag 7 oktober om 15.00 uur. En vanaf vrijdag
2 oktober presenteert Crown Cinema de animatiefilm ‘De Sneeuwkoningin 2’. De Sneeuwkoningin lijkt
verslagen te zijn en de trollen vinden
het heerlijk om eindelijk vrij te zijn.
De jonge trol Orm heeft een belangrijke rol gespeeld in de overwinning
en vertelt daar graag in geuren en
kleuren over. Het hele dorp ziet hem
zodoende als een held. Dat smaakt
naar meer, vindt Orm, en daarom
worden zijn verhalen steeds sterker.
Na verloop van tijd beweert hij zelfs

dat hij hoogstpersoonlijk heeft afgerekend met de Sneeuwkoningin. Intussen is de werkelijkheid minder
rooskleurig. Kom vrijdag kijken vanaf 16.30 uur, zaterdag 3 en zondag
4 oktober om 12.45 uur en woensdag 7 oktober vanaf 14.45 uur. Vanaf
zaterdag 3 oktober kan ook plaatsgenomen worden in het pluche voor
‘Keet & Koen en de speurtocht naar
Bassie & Adriaan’. Keet en Koen, de
entertainers van een pretpark, gaan
op zoek naar de vermiste Bassie en
Adriaan. Bassie en Adriaan zijn ontvoerd in opdracht van hun eeuwige
vijand, de Baron. Lukt het Keet en
Koen om het bekende duo te redden uit de handen van de schurken? Dit spannende familieavontuur
op zaterdag 3, zondag 4 en woensdag 7 oktober in Crown Cinema
vanaf 13.15 uur. Op zondag 4 oktober draait vanaf 20.00 uur eenmalig de film ‘Atlantic’ in de eigen bioscoop aan de Van Cleeffkade. In zijn
verlangen naar vrijheid is de jonge
visser Fettah vastberaden om op zijn
surfplank via de Atlantische Oceaan
naar Europa te reizen. Een poëtische
en visueel overweldigende speelfilm
over het verlangen naar vrijheid om
te gaan en staan waar je wilt en te
zijn wie je wil zijn.
Kijk voor meer informatie en het
complete filmprogramma op www.
crowncinema.nl. Kaarten reserveren
kan via info@crowncinema.nl of bel
0297-753700.

Tribute to Johnny Cash zondagmiddag

Boys Named Sue in Shack
Oude Meer - Everybody loves
Cash! De country-Cash, de rockende Cash, de Gospel-Cash en de
American Recordings-Cash, je kunt
het allemaal meemaken zondagmiddag 4 oktober in The Shack met
‘Boys named Sue’. Maar liefst drie
keer eerder stonden ze met heel
veel succes op het podium in The
Shack. Een fantastische band, die
de sfeer er meteen in weet te brengen. ‘Boys named Sue’ is een Johnny Cash tribute band.
Zowel jong als oud kunnen nummers van deze legende meezingen
en zo wordt elke ‘Boys named Sue’
optreden één groot feest. Ze doen
de liedjes van Cash niet klakkeloos
na, maar spelen de songs zoals zij

denken dat ze het beste uit de verf
komen en dat doen deze mannen
met zoveel overgave, dat het publiek er geen genoeg van kan krijgen. ‘Boys named Sue’ brengt het
oude werk van Cash en laten ook
de American Recordings niet onberoerd. De band bestaat sinds
2001. Na enkele bezettingswisselingen staat er een ingespeeld gezelschap van vijf geweldige muzikanten die alle facetten van Johnny
Cash laten horen. Wederom op veler verzoek terug. The Shack is zondag 4 oktober open vanaf 15.00 uur,
aanvang ‘Boys named Sue’ is 16.00
uur. Entree 7,50 euro. Info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

Toerrit gezellig en goed verlopen

Veel bekijks brommers uit
Aalsmeer in Amsterdam
Aalsmeer - Een groep van 40
brommers heeft afgelopen zaterdag
26 september een toerrit naar Amsterdam gemaakt. De organisatie
was in handen van het Aalsmeers
Bromfiets Genootschap. De organisatoren Jan van Schuppen, Dirk van
Leeuwen en Joost de Vries hadden
enkele weken geleden de route verkend en alvast een café in de hoofdstad geboekt om een tussenstop te
houden en wat te drinken. Jan en
Dirk waren uiteraard zaterdag van
de partij. Joost niet, hij moest verstek laten gaan vanwege een uitje
met de brandweer, waar hij vrijwilliger is.
De toerrit zou namelijk twee weken
geleden al plaatsvinden, maar is uitgesteld vanwege het tragische overlijden na een aanrijding van Tom van
Tol. De 23 jarige zou deelnemen aan
de rit samen met zijn vader. Vader
Witte van Tol was er zaterdag wel bij.
Hem wachtte een warm onthaal van
vrienden en familieleden bij eindpunt Joppe. Het café was ook het
startpunt van de rit, die begin van
de avond startte met een heerlijk

najaarszonnetje. De terugweg was
best koud geweest. Opwarmen kon
in Joppe waar alle deelnemers werden getrakteerd op livemuziek van
de band ‘Chain Reaction’ uit Alphen
aan de Rijn. Al snel kwamen de verhalen los. De heren en dames hadden veel bekijks gehad in Amsterdam. De route ging onder andere
door de roze buurt, waar vooral de
heren mooie dames hebben gezien,
en naar de Dam en natuurlijk is bij
dit monument een gezamenlijke foto gemaakt. De reacties van het publiek waren veelal positief. Uiteraard
verbazing om 40 brommers voorbij
te zien rijden, maar de groep kreeg
ook spontaan applaus van inwoners
en toeristen.
De toerrit is helemaal goed verlopen. Geen pechvogels, geen valpartijen, gewoon een gezellige boel.
De brommers kunnen nu weer
ter vertroeteling de garage of de
schuur in tot het voorjaar. Er komt
geen toerrit in de winter, zo heeft
het Aalsmeers Bromfiets Genootschap laten weten.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Vergeten nummers uit jaren 50/60

‘Swing & Tell’ in Bacchus
Aalsmeer - Muziek staat nog
steeds centraal in de programmering van Bacchus. Komend weekend, zaterdag 3 oktober, speelt tenor saxofonist Joran van Liempt met
zijn nieuwste bandje Swing & Tell in
het kleine culturele café achter het
kerkhof. De band Swing & Tell speelt
geweldige vergeten nummers van
Amerikaanse zangeressen uit de jaren vijftig en zestig en brengt allerlei weetjes over de dames achter de
songs. Altijd al willen weten waarom Etta James d’r haar zo blond
droeg? En wie het bijzondere eerste

publiek van Kay Starr was? Kijk en
luister naar Swing & Tell voor sappige feitjes, grappige anekdotes en
natuurlijk voor vrolijke opzwepende
muziek.
Swing & Tell bestaat uit vijf leden met op gitaar Rob van Duivenboden, op bas Wouter Quispel,
op drums Niels Klooster, op saxofoon Joran van Liempt en zangeres
is Linda Oudendijk. Bacchus in de
Gerberastraat is open vanaf 21.00
uur. Aanvang concert: 21.30 uur. Entree: Uw gift. Meer info: www.swingandtell.com

‘Davanti’ in talrijke talen
Aalsmeer - Volgende week zaterdag, op 10 oktober, neemt Davanti
haar publiek mee voor een muzikale reis met een héél uitdagend, verassend en afwisselend najaarsconcert. Het 14 koppige vrouwenkoor
omarmt hierbij de wereld door een
repertoire te zingen in maar liefst
13 talen! Japanse vuurvliegjes, Finse kusten, Tjechische koeien, Argentijnse passie, Hongaarse zigeuners, Italiaanse devotie, smeltende
sneeuw in Engeland en een Nederlandse nachtegaal, op wereldreis in
één avond! Ze gaan op reis en nemen mee: Hanneke Maarse, die Davanti op enkele nummers begeleidt
op piano, en Brothers-4-Tune. Dit
mannen vijftal heeft als motto ‘a-capella fun’ en zal een gastoptreden
verzorgen. Brothers-4-Tune brengt

vrolijke nummers, altijd met een
knipoog. Met een mix van close harmony, barbershop en doo-wap muziek staan de mannen garant voor
een kwalitatief mooi programma.
Davanti zingt hoofdzakelijk klassiek,
meestal a-capella. De dames houden van mooie muziek, plezier in het
zingen en blijven er naar streven dit
op een hoog niveau ten gehore te
brengen. Er wordt in wisselende opstellingen gezongen om een lied in
de lijn van de muziek wat ‘theatraal’
te omlijsten.
Het concert wordt gegeven in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat
en begint om 20.00 uur. Boarding
time vanaf 19.30 uur. Ook mee op
reis? Het kan nog! Kijk voor kaarten op www.davanti.nl of bel 0630155387.

Bandbrouwerij: Frisse wind
in muziekcircuit Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 2 oktober is
de eerste editie van De Bandbrouwerij in N201. Een nieuw programma waarin N201 muzikanten uit
Aalsmeer en omgeving bij elkaar wil
brengen om samen muziek te maken. Speel je een instrument (wat
voor instrument dan ook) en wil je
eens uitproberen hoe het klinkt om
met andere muzikanten samen te
spelen? De bandbrouwerij is een
mooie manier om dat te doen. Of
je nu allang in een band speelt of
nog niet, of een klassiek instrument
speelt maar wel eens iets wil doen
samen met een rock- of popband,
alles kan worden uitgeprobeerd
bij de bandbrouwerij op vrijdagavond in N201. Onder begeleiding
van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt er flink op los gejamd, gespeeld, geoefend net zo lang tot er
wie weet wat voor prachtige dingen
uit voortkomen. Je kunt je aanmelden op https://www.facebook.com/
bandbrouwerij, hier kun je terecht
voor informatie en al je vragen. De
bandbrouwerij is van 20.30 tot 01.00
uur en daarbij is er van 20.30 tot
23.00 uur een bandcoach of muziekdocent aanwezig die helpt met
de akkoordenschema’s en tips om
goed samen te spelen. Daarna is er
nog 2 uurtjes vrij jammen waar alle
aanwezigen aan mee kunnen doen,
ook is de oefenruimte boven gratis
beschikbaar voor de deelnemers.
Als het nodig is dan wordt hetzelf-

de repertoire twee weken later nog
eens herhaald met misschien nog
wat nieuwe nummertjes erbij, of wat
andere muzikanten. Van mensen die
muziekles krijgen wordt de docent
benaderd en gevraagd of de nummers die gespeeld worden in de les
kunnen worden behandeld zodat je
het extra kunt oefenen. Belangrijkste is dat het gezellig is en dat iedereen speelervaring kan opdoen
en andere muzikanten kan leren
kennen. Zodra er wat nummers ingestudeerd zijn, worden er met alle
muzikanten die dat willen korte optredens gepland tijdens De Vrijdagshow met nog wat andere bands in
N201. Eindresultaat is een aantal
live-optredens in N201 (en hopelijk ook daarbuiten) om het resultaat
voor publiek ten gehore te brengen
en behalve dat levert het je sowieso weer leuke nieuwe ervaringen en
nieuwe vrienden op! Als je eerst wil
komen kijken hoe anderen het doen
is dat ook prima: de bar is open, doe
een drankje en kijk eerst de kat uit
de boom, geen probleem. Zowel
muzikanten als andere geïnteresseerden zijn altijd welkom om even
langs te wippen. De Bandbrouwerij
is er voor alle muzikanten vanaf 15
jaar. Een maximumleeftijd is er niet,
een beperking in genre in principe
ook niet, maar het repertoire is wel
gericht op popmuziek in de breedste zin. De eerste twee keer is het op
de vrijdagen 2 en 9 oktober, daarna om de week. Deelname is gratis.

Renovatie Seringenpark in
foto-expositie gebundeld
Aalsmeer - De renovatie van het
Seringenpark is bijna afgerond. In
een foto-expositie wil ik fotograaf
Sjaak Koningen namens de werkgroep ‘Behoud Seringenpark en
omgeving’ inwoners laten zien hoe
de werkzaamheden zijn verlopen.
Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om het prachtige resul-

taat van deze renovatie in mooie fotobeelden te komen bekijken. De
expositie wordt geopend door wethouder Jop Kluis vandaag, donderdag 1 oktober, om 15.30 uur in zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad in het Centrum. De expositie
kan tot het einde van het jaar bewonderd worden.

Muziek
Donderdag 1 oktober:
* Concert Interkerkelijk Koor met orgel, fluit en cello in Open Hof kerk,
Ophelialaan vanaf 20u.
Vrijdag 2 oktober:
* Kinderdisco in feesterij De Bok,
Dreef van 19 tot 21.30u.
* Bandbrouwerij, jammen voor jonge muzikanten, in N201, Zwarteweg
van 20.30 tot 01u.
Zaterdag 3 oktober:
* Orgelconcert Martin Mans in
Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 15u.
* Pop en jazz van Swing & Tell in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Zondag 4 oktober:
* Country cash door Boys Named
Sue in The Shack, Schipholdijk 253b
vanaf 16u.
Zaterdag 10 oktober:
* Soulshow met Ferry Maat in The
Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
* Concert Davanti in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
Zondag 11 oktober:
* Klassiek concert Trio Sonare in
Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394 vanaf 15.30u.
Films
Tot en met 7 oktober:
* Hotel Transsylvanië, De Sneeuwkoningin, Speurtocht Keet en Koen,
Binnenstebuiten en De Boskampi’s.
Voor volwassenen: Atlantic in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Woensdag 7 oktober:
* Ladies Night in Studio’s Aalsmeer
met film ‘Ja, ik wil’,18.30 tot 23.30u.
Exposities
Zaterdag 3 oktober:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
3 en 4 oktober:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12u. tot 17u.
Tot en met 10 oktober:
* Expositie Beeldhouwgroep in bibliotheek Marktstraat. Te bezichtigen
tijdens openingstijden.
* Olieverfschilderijen van Jannie
Harting in zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad.
Tot en met 8 november:
* Nieuwe expositie in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg met schilderijen en sculptures van 20 kunstenaars. Iedere zaterdag en zondag
open van 13 tot 17u.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jackie Sleper in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Donderdag tot en met

zondag van 14 tot 17u. Workshop op
13 oktober.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in gemeentehuis. Schilderijen en portretten. Te zijn tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 1 oktober:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
* Laatste fietstocht van seizoen
OVAK Pedaalridders. Vertrek 13.30
uur bij parkeerplaats Dreef.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 2 oktober:
* Verkoop Rode Kruis bij AH Kudelstaart van 9 tot 17u.
* Kaartavond bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 3 oktober:
* Vitaliteitsmarkt in gemeentehuis
11-17u. Thema: Veiligheid.
* Kinderkledingbeurs in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout. Verkoop:
12.30 tot 14u.
* Rommelmarkt voor Nepal in schuur
Hoofdweg 161 van 10 tot 17u.
* Step by Step, steppen met opdrachten door Aalsmeer. Start
15.30u. bij café Sportzicht, Sportlaan.
* Bingoavond Rijzenvogel in clubgebouw SCW, Konnetlaantje, 20.30u.
Zondag 4 oktober:
* Klossende klompen en meer over
de boerderij op Boerenvreugd,
Beethovenlaan van 11 tot 15u.
Maandag 5 oktober:
* Veiling, vergadering en tentoonstelling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Bingo bij Viva Aquaria in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Dinsdag 6 oktober:
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 30 september:
* Oost-Inn in de Mikado, Catharina
Amalialaan van 9.30 tot 11.30u.
* Koffie in de Spil, Kudelstaart, 10u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 8 oktober:
* Herfstkien bij Vogelvereniging in
‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20.30u.
* Lezing over Annapurna gebergte
bij Groei & Bloei in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
Vrijdag 9 oktober:
* Herfskien bij Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 10 oktober:
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 13 tot 17u.
*
Theatervoorstelling
‘Albert
Schweitzer’ in Open Hof kerk, Ophelialaan van 20 tot 21.30u.
Vergaderingen
Donderdag 1 oktober:
* Raadsvergadering in gemeentehuis vanaf 20u. Agenda: Tijdbestedingsnorm wethouders.
Woensdag 7 oktober:
* Bijeenkomst Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) in
raadskelder, gemeentehuis v/a 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Drumstokken
'Eva'
€ 5,- per set

TIP:

Klassieke gitaar
3/4 'Valencia' € 69,NIEUW:

KOOPJE:

Blokfluit 'Nuvo'
(div. kleuren)

€ 9,95

Gitaarversterker
'Blackstar'
€ 158,-

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

Divers aanbod aan voorstellingen

Crown Theater Aalsmeer
wacht feestelijk seizoen
Aalsmeer - Tijdens de open dag
van Studio’s Aalsmeer werd ook het
Crown Theater in het zonnetje gezet. Het theater gaat haar vijfde jaar
in en dit lustrum gaat gevierd worden met tal van voorstellingen voor
elk wat wils en begint op 17 oktober
feestelijk met de voorstelling ‘Nijntje viert feest’ voor kinderen vanaf 3
jaar. Op 20 en 22 oktober staat de
volgende voorstelling voor de jeugd
vanaf 6 jaar op het programma. Genoten kan worden van het spannende ‘Robin Hood en het verdwenen
goud’. Op 28 oktober gaat het Crown
Theater vast trillen op haar grondvesten. Topdrummer Terry Bozzio komt naar Aalsmeer en brengt
een waanzinnige voorstelling. Op 1
november wordt The Club omgetoverd tot muzikaal café met Za-

zi Supernova. Nederlandse pop en
folk met een jazz randje gaat klinken. De eerste cabaretvoorstelling
neemt Jandino Asporaat voor rekening: ‘Hoe dan ook’ op 5 november, maar eerst het gloednieuwe en
spannende interactieve toneelstuk:
Baantjer Live 2 op 4 november. En
nog veel meer top entertainment de
komende maanden. Tips: Het muziektheaterproject Anthony Fokker
op 18 november, wintercircus Martin Hanson op 28 december, de musicals Suske en Wiske op 29 januari
en De Sprookjesboom op 6 februari,
Simone Kleinsma op 17 februari en
het bevrijdingsconcert Yes, we meet
again op 5 mei. Kijk op www.crowntheateraalsmeer.nl voor het volledige programma en het bestellen van
kaarten of bel 0900-1353.
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Groot compliment van organisatie

Opbrengst voor aankleding nieuwbouw

Bazaar in ‘t Kloosterhof

Vuur en Licht Awards voor
winnaars verlichte boten
Aalsmeer - Op 5 september voeren honderden verlichte boten door
de Ringvaart om daarna op de Grote Poel het vuurwerk mee te maken.
Aan de oever van de Ringvaart in de
tuin van het Zorgcentrum Aelsmeer
zat de vierkoppige jury achter haar
tafel om alle voorbijkomende boten te beoordelen. De mooiste grote en de mooiste kleine boot werden onderscheiden met de Vuur en
Licht Award 2015 en enkele prijzen.
Op 28 september vond de prijsuitreiking plaats in Brasserie Oevers.
De jury van Ilse Keessen, Annelie Tas–Klein Sprokkelhorst, meneer Janus Sparnaaij en Mathijs van
Gaalen deed haar werk ondanks de
regenbuien met veel enthousiasme en nauwkeurigheid. Bij de kleine boten werd Kim de Jong uit Oude Meer de winnares. Zij had haar
boot met wikkelfolie van een soort
koepel voorzien en oogstte met deze creatie veel succes. Ook bij de jury, want de keus voor de boot van
Kim was onomstreden. Kim: “Het
is hartstikke leuk om deze prijs te
winnen. Ik had al van veel mensen
goede reacties gehad, maar toen ik
zondag op facebook zag dat ik gewonnen had, was ik echt hartstikke
blij. Volgend jaar doe ik zeker weer
mee.” Naast de Award kreeg Kim
een etentje voor twee personen en
twee vrijkaartjes voor een voorstelling naar keuze in het Crown Thea-

ter Aalsmeer.
Bij de grote boten sleepte het team
van Remco Maarsen de prijs binnen.
De jury vond dat goed ingespeeld
was op actuele thema’s zoals de Ride for the Roses, watertoren, bloemen, enz. Remco heeft de Award al
twee keer eerder gewonnen en kent
dus het klappen van de zweep: “Met
een groep vrienden bedenken we
steeds weer een nieuw thema. Het
duurt wel even voordat we er uit zijn
en daarna gaan we dan een aantal
weken met een aantal mensen keihard aan het werk om de boot op
te tuigen. Mijn vader helpt ons daar
altijd goed bij.” Volgend jaar varen
Remco en zijn vrienden zeker weer
mee. Ze zijn zich bewust dat de concurrentie groter wordt en dat de lat
steeds hoger komt te liggen, maar
gaan die uitdaging graag aan.
De organisatie van Vuur en Licht op
het Water gaf alle aanwezigen een
groot compliment dat ze ondanks
het natte en koude weer toch met
hun boot het water op gegaan waren op 5 september. Het risico van
slecht weer is bij een buitenevenement altijd aanwezig en het is hartverwarmend om te zien dat zo velen
dan toch doorzetten en besluiten er
met elkaar een prachtige avond van
te maken. Dat geeft veel vertrouwen
dat Vuur en Licht op het Water ook
in 2016 weer een mooi evenement
zal worden.

Op de foto van rechts naar links: Erik en Remco Maarsen (winnaars grote boten), Ilse Keessen (jury), Mike Multi (organisatie), meneer Sparnaaij (jury),
Kim de Jong (winnares kleine boten), Ap Eigenhuis (organisatie).

Liefhebbers podiumkunsten gezocht

Denk mee met Cultuurpunt
Aalsmeer - Het Cultuurpunt heeft
na een intensieve inwerkperiode inmiddels zichtbare resultaten behaald: cultuurprojecten op de basisscholen, kennismakingsworkshops
in bijvoorbeeld muziek en dans en
vervolgcursussen, zoals een DJ-cursus. Allemaal zaken die de jeugd
van Aalsmeer inspireren. Als trekker van de Aalsmeerse Week van
de Amateurkunst organiseerde het
Cultuurpunt Aalsmeer kunstzinnige en muzikale activiteiten in het
gemeentehuis en op het Molenplein. Jong en oud creatief talent
kon zichzelf daar presenteren. Aan
het Cultuurpunt zijn professionele

ervaren krachten verbonden. Daarnaast is er een Raad van Advies bestaande uit Aalsmeerders die vanuit
hun betrokkenheid het Cultuurpunt
nog dichter bij de muziek en kunstliefhebbers brengt. Hun netwerk en
expertise is waardevol voor het Cultuurpunt.
De Raad van Advies heeft op dit moment een vacature voor een nieuw
lid met belangstelling voor en ervaring in de podiumkunsten, bij voorkeur muziek. Meer weten? Kijk dan
op de website van het Cultuurpunt
of neem telefonisch contact op met
één van de medewerkers via 0297365165.

Spetterende jubileumshows
Popkoor Sonority
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 26 en zondagmiddag 27 september heeft popkoor Sonority haar
25-jarig jubileum gevierd met twee
spetterende optredens. Beide keren
was de zaal nagenoeg uitverkocht.
Voor een enthousiast publiek zong
Sonority een selectie uit het repertoire met een aantal nieuwe nummers waaronder ‘Home’ van Dotan
en ‘In Your Arms’ van Chef’ Special.
De blokken, die het koor zong, werden afgewisseld met optredens van
kleine groepjes, samengesteld uit
koorleden. Het mooie a capella ‘In
This Heart’ van Sinead o’Connor,

een duet ‘This Is What It Feels Like’
van Armin van Buren en een ‘Ja zuster, Nee zuster medley’ werden gewaardeerd door het publiek. De
presentatie was in handen van professional Hester Macrander. Hester
is onder andere werkzaam als theatermaker, cabaretier en docent/trainer. Zij praatte het geheel aan elkaar en maakte daarbij gebruik van
anekdotes van de afgelopen 25 jaar.
De leden van popkoor Sonority kunnen terugkijken op een fantastisch
weekend en kunnen met veel zin
en enthousiasme verder gaan voor
goud.

Geheel rechts Roy en Justin Huiskens. Foto: Ger Copper.

De zilveren Mol nu in Aalsmeer!

Roy en Justin Huiskens beste
goochelaars van Vlaanderen
Aalsmeer - Zaterdag 25 september werd in het plaatsje Mol te België het Open kampioenschap van
Vlaanderen georganiseerd door de
plaatselijke goochelclub Mageia.
Het was een internationale goochelwedstrijd voor Close-Up en Toneel
goochelen. Roy en Justin Huiskens
uit Aalsmeer deden mee in de categorie Toneel goochelen. Er waren in
deze categorie tien deelnemers uit
onder andere België, Frankrijk, Engeland en Nederland. Roy en Justin
lieten een hele mooie act zien met

als thema de ringen. Met de ringenact waren ze ook al Nederlands
jeugdkampioen geworden in 2014.
Helaas heeft geen enkele deelnemer voldoende punten behaald voor
de eerste prijs en is niemand Kampioen van Vlaanderen geworden.
Maar Roy en Justin hebben wel de
tweede plaats, de zilveren Mol, behaald waardoor ze de beste Toneelgoochelaars van Vlaanderen zijn geworden. Ook de derde plaats is behaald door een Nederlandse goochelaar.

Kom optreden, win kaarten

Radio Aalsmeer verrassend
Aalsmeer - Afgelopen zondag
werd de feestelijke maand september met vele bijzondere uitzendingen afgesloten met een gezellige open dag van de lokale omroep
Radio Aalsmeer. Vele Aalsmeerders
kwamen de Studio’s Aalsmeer bekijken en brachten ook een bezoekje aan de radiostudio. Een rondleiding, uitleg over hoe je radio maakt
of gewoon een plaatje aankondigen, het kon allemaal. Ook de komende week kunt u weer vele leuke en interessante programma’s beluisteren op Radio Aalsmeer. Donderdag 1 oktober kunt u in Halte
Zwarteweg naar een interview luisteren met Aalsmeerder René Spaargaren, medewerker bij Heliomare
aan de Zwarteweg. Spaargaren begeleidt de computer werkplaats en
is maar liefst 25 jaar werkzaam binnen de organisatie. Komende zaterdag viert hij dit unieke jubileum.
Elke vrijdagavond kunt u luisteren
naar twee populaire programma’s
op Radio Aalsmeer. Vanaf 18.00 uur
is het de beurt aan ‘Let Go!’ In deze aflevering van het jeugdige familieprogramma komt kinderboerderij Boerenvreugd vertellen welke activiteiten zij organiseren op dierendag. Ook zal Rick deze week live in
de studio vertellen hoe je mee kan
doen aan zijn quiz. Hij vertelt hoe je
thuis van achter de laptop of via je
tablet mee kan doen en een leuke
prijs kan winnen. Fenna is het eerste talent van het nieuwe seizoen
die vrijdag in de studio live komt zingen. Heb jij ook muzikaal talent, kan
je goed zingen, speel je super goed
piano of mix jij een vette hit? Geef je
dan, net als Fenna, op via letsgo@
radioaalsmeer.nl. Deze vrijdag ook
de reportage van Kim op de set van
het Junior Songfestival.
Vrijdagavondcafé in soulsferen
Het weekend start natuurlijk weer
met het ‘Vrijdagavondcafé’ tussen 21.00 en 23.00 uur. Deze keer
Kirsten met haar nieuwe rubriek:
‘Kirsten’s Vrijdagavond Mini Magazine’ waarin zij de luisteraar onder
andere meeneemt naar de nieuwste
trends en uitgaansmogelijkheden.
Ook schuift Mike Multi aan in ver-

band met de organisatie van ‘Ferry Maat in Aalsmeer’. En natuurlijk
zijn er twee kaartjes te winnen voor
dit Soulshowfeest dat op 10 oktober
gaat plaatsvinden. Stuur jouw favoriete Soulshow/Dance-classic in en
maak kans op deze gratis kaarten.
Kijk op www.radioaalsmeer.nl hoe je
dit kan doen!
Sem op Hollandse toer
Afgelopen zondag hield Radio
Aalsmeer dus een open dag. Een
regelmatige opmerking van bezoekers was dat er op de radio zo weinig Nederlandstalige muziek te horen is. Dat is jammer. Sem heeft dat
ook gehoord en is voor deze liefhebbers het archief ingedoken op
zoek naar het Nederlandstalige lied.
In ‘Sem op Zaterdag’ hoort u deze
week vanaf 11.00 uur onder andere Jacques Brel, Rob de Nijs, Willeke Alberti, en Johan Verminnen.
Maar wist u dat iedere woensdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur het
Nederlandstalige lied ook centraal
staat in ‘Ik Hou Van Holland’?
100ste Door de Mangel
‘Door de Mangel’ is de wekelijks
veelbeluisterde Aalsmeerse talkshow. Afgelopen maandag was de
drukke en chaotische Niels van
Pelt te gast bij Mylène en Elbert.
Hij bleek een groot muziekliefhebber en een vaste bezoeker van Lowlands. Al 17 jaar bezoekt hij dit festival ononderbroken. Als nieuwe gast
koos Van Pelt de bekende muzikant
Leen Mulder. Niels wil van hem weten of hij het niet vreselijk mist om
vaker op het podium te staan. Antwoord op deze vraag hoort u komende maandag vanaf 19.00 uur.
Leen Mulder is de 96ste Aalsmeerder die langskomt en dat betekent
dat de 100ste gast steeds dichterbij
komt. Afgelopen maandag onthulde
de presentatoren dat deze gast een
bekende Aalsmeerder gaat worden.
Eentje die iedereen kent! Noteer de
datum alvast in de agenda: maandag 2 november. Radio Aalsmeer
is te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel en via de
livestream op de website: www.radioaalsmeer.nl.

Voorstelling in Open Hof kerk

Theater ‘Albert Schweitzer’
Aalsmeer - Op zaterdag 10 oktober presenteert de Open Hof
kerk de theatervoorstelling ‘Albert
Schweitzer’. Wat bezielde mensen
vroeger? In wat voor wereld leven
we nu? Wat zijn die idealen van toen
nog waard? Albert Schweitzer wist
het wel, maar wat wist hij dan wel en
wij niet meer? En hoe zit het met geloof? In het theaterstuk Schweitzer
zoekt een luipaardman zijn heil bij
dokter Schweitzer in diens ziekenhuis aan de rivier de Ogowe in Lambarene. Deze man, Bartholdi, zal
Schweitzer het hele stuk lang als
een schaduw begeleiden, ook als de
zwarte man al lang in de loopgraven
van Europa gestorven is. De dokter
wordt gevolgd naar Günsbach en
weer terug naar Lambarene. Ontdekt wordt waar Schweitzers liefde
voor Bach vandaan komt, hoe het
Schweitzer als echtgenoot en va-

der afgaat en steeds duikt de zwarte
man weer op. Aan de hand van het
levensverhaal van de gelauwerde
dokter wordt een aantal grote thema’s in het bewustzijn naar boven
gehaald. Dan gaat het om de illusie
van de alwetende Europese mens,
de vaderloze maatschappij (de man
die altijd aan het werk en buitenshuis is), de strijd om de eerbied voor
het leven (en de afbraak aan alle
kanten van fauna, flora en mensenrechten) en de naar het lijkt onoplosbare problematiek waarin Afrika
verzeild raakte.
De theatervoorstelling is van 20.00
tot 21.30 uur, geen pauze. Inloop
met koffie of thee vanaf 19.45 uur.
Bijdrage: 7,50 euro. Locatie is de
kerkzaal van de Open Hof kerk , ingang Ophelialaan 247, en Sportlaan
86.

Aalsmeer - Al jaren is de stichting Vrienden van t Kloosterhof actief met het verzamelen van gelden
om daarmee een aantal voorzieningen in het huis of activiteiten voor
de bewoners te kunnen realiseren,
waarvoor in de gewone budgetten
geen ruimte is. Zo hebben de Vrienden al jaren geleden een rolstoelfiets kunnen schenken, een prachtig terras met meubilair en parasols
kunnen aanleggen, een jeu de boulesbaan gerealiseerd en een aantal
gymtoestellen kunnen plaatsen. Afgelopen zomer was er al weer voor
de derde keer een zeer geslaagde
barbecue. Ook tijdens de onlangs
gehouden feestweek zijn er diverse activiteiten door de Vrienden betaald. Dit jaar zal een groot gedeelte
van de opbrengst worden besteed
aan aankleding van de nog te realiseren nieuwbouw van de grote zaal.
Daar is (veel) geld voor nodig en
daarom wordt ook dit jaar weer een
bazaar georganiseerd en wel op za-

terdag 10 oktober van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur. Er is van alles te
doen. Natuurlijk zijn er weer oliebollen te koop (vanaf 12.00 uur), draait
het Rad van Avontuur en is de handwerkgroep aanwezig met prachtige
zelfvervaardigde artikelen. Ook kunt
u het aantal krenten raden van het
door Loek gebakken krentenbrood,
de prijs van een levensmiddelenmand en kunt u uw geluk beproeven bij de enveloppenkraam en de
muizenbak. Tevens worden er loten
verkocht à 3 euro, (4 voor 10 euro)
met prachtige prijzen: Een weekend
arrangement in een bungalow ergens in Nederland, een dinnershow
in Studio’s Aalsmeer en een theater
arrangement met diner.
Reden genoeg om even langs te komen in ‘t Kloosterhof in de Clematisstraat 16.
De stichting Vrienden van Kloosterhof bestaat uit Lia Pieterse, Wilma
Harte, Toos Tempelman, Jaap van
Leeuwen en Wim Zandvliet

Tentoonstelling over Paddenstoelen

Vergadering en veiling bij
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 5 oktober houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer weer haar maandelijkse
bijeenkomst in Het Parochiehuis in
de Gerberastraat 6. Deze avond, die
om 20.00 uur begint, staat in het teken van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, de jaarvergadering. Het bestuur is nog steeds op
zoek naar mensen die het leuk vinden te assisteren op de ruilbeurs,
het maken van het clubblad of de
functie van tweede penningmeester op zich neemt. Filatelistische
kennis is geen must, oog voor detail wel. Ook wordt deze avond een
veiling gehouden en kunnen lootjes gekocht worden voor een van de
vele planten. Daarnaast zijn er circa 100 nieuwe stokboeken met zegels voor slechts 5 cent. Helaas zijn
sommige boeken op de laatste ruilbeurs al bekeken, maar er zit vast

nog wel iets van uw gading in. De
heer van Meurs zal deze avond een
gedeelte van zijn verzameling over
‘Paddenstoelen’ tentoonstellen. Echt
de moeite waard om even te kijken
naar de zegels van Eekhoorntjes
brood en Stinkzwam. Bij de vereniging kunnen ook nieuwtjes uit binnen en buitenland besteld worden,
evenals albumbladen, catalogussen en meer. De nieuwtjes Nederland worden verzorgd door William
Bosdam. Hij heeft nog een redelijke voorraad zegels en dat alles tegen loketprijs. De nieuwtjes buitenland en verder alle benodigdheden
worden verzorgd door J. Teunen. Er
is maandag uiteraard koffie en een
drankje verkrijgbaar in de zaal en
er is volop gratis parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Kijk voor
meer informatie op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Start 10 oktober op Praamplein

Van elektriciteitskasten
naar kunstkasten
Aalsmeer - Geen lelijke, matte elektriciteitskastjes meer in de
straten en op pleinen, maar kleurige kunstkasten! Een nieuw initiatief
van zeven Aalsmeerse kunstenaars
en op zaterdag 10 oktober wordt
voor het eerst daad bij woord gevoegd op het Praamplein. De elektriciteitskastjes hier gaan beschilderd worden. Het kleurrijk maken
van de elektriciteitskastjes is een
kunstproject dat Lex Berghuis vanuit Australië naar Aalsmeer brengt.
Doel: Uiteindelijk een gratis openlucht tentoonstelling met unieke
handgeschilderde kunstwerken. Positief, kleurrijk, afwisselend en passend in de buurt. Samen Aalsmeer
mooi maken, is het idee. De zeven
kasten op het Praamplein zullen allemaal verschillend beschilderd
worden door de kunstenaars Bob

Herfstkienen bij
Vogelvereniging
Aalsmeer - Op vrijdag 8 oktober organiseert Vogelvereniging
Aalsmeer haar herfst kienavond,
waarin vele mooie prijzen te winnen zijn. In totaal worden er vijf rondes gekiend. In elke kienronde kan
een grote jackpot prijs gewonnen
worden. Tussendoor is er een grote loterij waarmee ook leuke en grote prijzen zijn te winnen, waaronder
een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden en kennissen mee naar deze gezellige herfst kienavond, die
wordt gehouden in het Baken aan
de Sportlaan 86. De aanvangstijd is
20.00 uur. Voor inlichtingen tel. 0610666878.

van den Heuvel, Karin Borgman, Dion Varossieau, Dave Moespot, Femke Kempkes, Cathy van der Meulen
en natuurlijk Lex zelf.
De initiatiefnemer willen zoveel mogelijk bewoners van verschillende
buurten en straten bij het Kunstkast-project betrekken. Als een
kast in een bepaalde wijk aan de
beurt is, wordt contact opgenomen
met omwonenden. Om eerder aan
de beurt te komen, kunnen inwoners nu reeds een lege kast in hun
straat of buurt aanmelden.
En opgeven als schilder behoort
ook tot de mogelijkheid. Je ontwerp dient wel positief en kleurrijk te zijn! Ook een kunstkast in de
straat, graag meeschilderen of gewoon meer weten? kunstkast@facebook.com, facebook.com/kunstkast of twitter.com/kunstkast
Volgend jaar wordt ook ingezet op
het beschilderen van elektriciteitskasten door buurten, scholen en
bijvoorbeeld zorginstellingen. Hiervoor zal de organisatie contact leggen met deze instellingen maar andersom mag ook. Kom zaterdag 10
oktober een kijkje nemen en zie
hoe het Praamplein een kunstplein
wordt!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Rit in teken van verandering

Het Interkerkelijk
koor in concert

Laatste fietstocht ANBO/PCOB
Aalsmeer - Onder een heerlijk zonnetje fietsten de deelnemers aan de
fietstocht van de ANBO en de PCOB
begin september langs de Kromme Mijdrecht. Deze oude veenrivier
meandert door het Utrechtse landschap. Boerderijen met fraai bewerkte windveren aan het voorhuis
maken duidelijk dat het gebied van
ouds in verbinding stond met het
gebied langs de Oude Rijn. Fietsend
over de dijken hadden de deelnemers steeds weer een ander uitzicht op de rivier en het omliggende
polderland. De fietsbrug, die Noorden en Mijdrecht verbind, maakt
het mogelijk om een rondje te maken over Vrouwenakker, De Hoef en
Uithoorn. Op dinsdag 6 oktober slui-

ten de fietsers van de ANBO en de
PCOB het seizoen af met een korte
fietstocht die in het teken staat van
verandering. Over de grotendeels
voor autoverkeer afgesloten ringdijk van de Haarlemmermeer naar
de Bosrandbrug. Met onderweg een
prachtig uitzicht op Schiphol en de
fraaie natuur van de Bovenlanden.
Via het Schinkelbos, de wijk Nieuw
Oosteinde en het toekomstige bedrijvenpark Greenpark Aalsmeer
fietst de groep terug naar het Parochiehuis. In het Parochiehuis staat
de koffie klaar en wordt het fietsseizoen afgesloten met een gezellige nazit. Mee fietsen? De start is om
13.30 uur bij het Parochiehuis aan
de Gerberastraat.

Wat gebeurt met ontwikkelingsgeld?

Presentatieavond van OSA
Aalsmeer - Dit jaar organiseert de
stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) haar presentatieavond op woensdag 7 oktober. De avond is in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. Het
thema is: ‘Bouwen en Verbouwen in
Ontwikkelingslanden’. Deze avond
kunnen belangstellenden horen
wat er met het ontwikkelingsgeld
van de gemeente Aalsmeer is gebeurd en aan welke projecten subsidie is verleend. Even voor de pauze
is er een inleiding van Stichting SOZ
Fonds over hun projecten, steun aan
scholen voor gehandicapten kinderen in Koerdistan/Irak en in de pauze is er muziek uit Koerdistan/Irak.
Meer informatie of interesse in subsidie voor uw project in een ontwikkelingsland? Kijkt dan op de website www.osa-aalsmeer.nl.

De bouw van een ziekenhuis met
dokter Dare in Nigeria.

Benefiet in Studio’s Aalsmeer

Bijna 151.000 euro voor
Adamas Inloophuis
Aalsmeer - Het Adamas Benefiet 2015 in de Studio’s Aalsmeer
heeft zaterdagavond 26 september
150.838,04 euro opgebracht voor
het Adamas Inloophuis in NieuwVennep. Een kleine 700 bezoekers zagen de benefietvoorstelling
in het Crown Theater waar zo’n 75
amateur- en professionele artiesten aan meewerkten. Voorafgaand
aan de theatervoorstelling genoten
260 VIP-gasten van een viergangendiner. Tijdens het diner werden
bijzondere kavels geveild voor het
goede doel. Het was de eerste editie
van het Adamas Benefiet voor het
inloophuis, dat volledig afhankelijk
is van giften en donaties.
Tijdens de veiling met acht unieke
items, waaronder ‘een unieke vaartocht met de Koninklijke Marine’
en ‘een exclusief ontwerp van Ronald Kolk’ gingen onder de hamer.

De items die het meeste geld opbrachten, waren ‘een kopje koffie
met Mark Rutte inclusief een rondleiding in het torentje’ en ‘een eigen tulp’. Een loterij en tafelverkoop
voor het VIP-diner zorgden voor nog
meer opbrengst.
8.000 Bezoeken
Wanneer iemand met kanker geconfronteerd wordt, krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet
en vragen. Het Adamas Inloophuis
is er om die mensen, en hun naasten, te ondersteunen bij het omgaan
met wat er allemaal op je afkomt. De
opbrengst van het Adamas Benefiet
komt ten goede aan alle activiteiten
die het huis voor haar bezoekers organiseert. Het huis rekent per jaar
op ongeveer 8.000 bezoeken, die
door 110 enthousiaste vrijwilligers
worden welkom geheten.

Dierenbescherming op pad
voor dierenhulp in regio
Aalsmeer - Dit jaar begint de collecteweek van de Dierenbescherming op Werelddierendag. Vanaf 4
oktober zijn duizenden vrijwilligers
in het hele land op pad om een donatie te vragen voor het werk van
de organisatie in de regio. Dit werk
bestaat onder meer uit de opvang
van (zwerf)dieren en het geven van
voorlichting. Als een dier zwervend
of gewond is, rijdt de dierenambulance uit om te helpen. Vrijwilligers verlenen eerste hulp en brengen het dier naar een dierenarts. Als
niet bekend is wie het baasje is, gaat
het dier naar een asiel. Hier worden
de dieren liefdevol verzorgd en gaat
men op zoek naar een nieuwe baas
voor de dieren. Het werk van de Dierenbescherming is onmisbaar, maar
de organisatie is in tegenstelling tot
wat nogal eens wordt gedacht, geen
overheidsinstelling. En is dus voor
haar voortbestaan afhankelijk van

de financiële steun van particulieren en organisaties. Landelijk is de
Dierenbescherming vooral bekend
door haar inspectiewerk waardoor
talloze dieren in nood worden gered, maar ook van de grotere acties
en campagnes. Dit jaar heeft de organisatie bijvoorbeeld gestreden tegen de massale uitroeiing van wilde
ganzen, voor het behoud van weidegang van melkkoeien en in de zomer stonden de dieren die op een
nieuw baasje wachten in de asielen
centraal. Vooral om het werk dicht
bij de mensen zelf te kunnen blijven
doen, is de collecte van onschatbare waarde. De Dierenbescherming
hoopt dat weer veel mensen een
duit in het spreekwoordelijke zakje zullen doen. Dat kan traditioneel
natuurlijk in de collectebus, maar
dit jaar doet de Dierenbescherming
ook een proef met 50 collectanten
waarbij gepind kan worden.

Aalsmeer - Het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer geeft vanavond, donderdag 1 oktober, een concert in de
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan. Medewerking wordt verleend
door organist Theo Griekspoor, de
Herman Singers en enkele solisten,
waaronder een celliste en een fluitiste. Het concert begint om 20.00
uur. De toegang is gratis, wel met
collecte voor de kosten.

Loek Seeboldt voor laatste maal voorganger in viering

Eeuw karmelieten in Aalsmeer
Aalsmeer - Na bijna 100 jaar heeft
de Orde van de Karmelieten aan de
bisschop Mgr. Dr. J. Punt van het
bisdom Haarlem op 15 oktober 2014
te kennen gegeven, dat zij geen Karmeliet als opvolger voor de in augustus 2014 overleden pastor Henny Post zal voordragen. Hoewel pastor Loek Seeboldt de pastoorswerkzaamheden van pastor Henny Post
wegens ziekte had over genomen,
wilde het bisdom de handen vrij krijgen om de pastorale zorg voor de
vijf parochies in Uithoorn. De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel
en Aalsmeer door het bestaande
pastorale team van Uithoorn te laten verzorgen. Pastor Loek Seeboldt
zou gevraagd worden om de parochie in Badhoevedorp, waar pastor
Henny Post ook pastoor was, onder
zijn hoede te nemen. De orde voldeed dus aan de zeer uitdrukkelijke wens van het bisdom. Hiermee
kwam er dus een einde aan bijna
100 jaar Karmel Aalsmeer en gaat
de parochie onder de vleugels van
het nieuwe pastorale team verder
de toekomst in.
Zondag eucharistieviering
In het afgelopen jaar is deze grote verandering voor de Karmelparochie met kleine en ook grote stappen, in daden omgezet. Er zijn inmiddels al de nodige wijzigingen
vorm gegeven. Komende zondag 4
oktober wordt het helemaal zichtbaar. In de Eucharistieviering van
9.30 uur zal de Karmelpastor Loek
Seeboldt formeel voor het laatst
voorgaan. Hij wordt geassisteerd
door de Provinciaal van de Orde,
pater Jan Brouns en Karmelbroeder
Wim Ernst, de harde werker op de
achtergrond in het diaconale werk
in Aalsmeer en ook bij de dak- en
thuislozen in Amsterdam.
Na de verkoop van het klooster in
2012 zijn de Karmelieten verhuisd
naar diverse andere Karmelkloosters en woningen in het land. Enkele
van hen zullen op 4 oktober bij de-

ze bijzondere viering aanwezig zijn.
Uiteraard bestaat er na de viering
de gelegenheid elkaar de hand te
drukken in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat onder het genot van
een kop koffie of thee en natuurlijk een hapje met een drankje. De
Karmelparochie hoopt velen te ontmoeten. De kerk en het parochiehuis staat open voor allen.
‘Open staan voor allen’
‘Open staan voor allen’, is de titel
van het boek dat ter gelegenheid
van het 75 jaar bestaan van de parochie en het 85 jaar bestaan van het
klooster in 2005 is verschenen van
de hand van de parochiaan en diaken Joop Snoek. In 1915 verzochten katholieken uit Aalsmeer de bisschop of hij in wilde stemmen met
een hulpkerk. Tot dan gingen zij in
het katholieke dorp Kudelstaart of
in Hoofddorp naar de kerk. De pastoors in die parochies adviseerden
negatief. Zij zouden naar Aalsmeer
moeten, terwijl de parochianen
nu naar hen toe kwamen. In 1917
keerde het tij. De Karmelieten wilden een klooster in Aalsmeer vestigen om vandaar uit hun apostolische dadendrang vorm te geven.
Het klooster kwam dicht bij het zojuist geopende station, zodat vanuit Aalsmeer een groot gebied verzorgd kon worden. In 1921 opende
het klooster zijn deuren en de kapel werd ingericht als hulpkerk. In
de twintiger jaren is er volop gelobbyd bij het bisdom om een eigen parochie te stichten. Daarmee zouden
de omliggende parochies veel parochianen gaan verliezen en daarmee
ook inkomsten. De tegenstand was
dus groot. Toch werd op 30 januari 1930 pater Heggelman als bouwpastoor door de deken plechtig geinstalleerd. Na het heien van 246
palen werd op 16 juli 1930, de feestdag van Onze Lieve Vrouw van de
Berg Karmel, de eerste steen gelegd. De Karmelieten waren nauw
betrokken bij de stichting van de Jo-

De Brulboeien op pad...
Aalsmeer - Het was een goed benutte week voor het Aalsmeerse
shantykoor De Brulboeien. Woensdag 23 september ’s middags optreden bij Zorgcentrum Aelsmeer, zaterdagmiddag 26 september in het
kader van Burendag bij Woon- en
Dagcentrum Hortensia en zaterdagavond bij de Zotte Wilg ter opluistering van een (hoera: 75 jaar) verjaardagsfeest. Voor iedere gelegenheid
was een afwisselend programma
opgesteld. Vrolijk, ernstig, weemoedig, smartelijk: alle smaken kwamen aan bod. Zo is het zeemansleven nu eenmaal: het gaat niet altijd
over rozen. Dat in aanmerking genomen is het eigenlijk verwonderlijk hoeveel vrolijke liedjes er over
bestaan. Of zou niet alles waar zijn
wat er gezongen wordt? In ieder geval, zowel bij Zorgcentrum Aelsmeer
als bij het Dagcentrum Hortensia en
De Zotte Wilg zat de stemming er
al snel goed in. Alle bekende nummers kwamen aan de orde. ‘Ketelbinkie’, de enige echte Rotterdamse ballade van de lange deining,
‘West Zuid West van Ameland’ met
z’n ochtendgymnastiek, ‘Jan, Piet

Joris en Korneel’ met hun baarden,
de ‘Sluizen van IJmuiden’, natuurlijk de ‘Woonboot’ die deze keer in
de Ringvaart lag en ‘Het kleine café aan de haven’, waar iedere zeereis eindigt. De dames en heren van
het Zorgcentrum lieten zich niet onbetuigd. Er werd vrolijk meegedeind
en bij de refreinen meegezongen.
Zelfs ging een enkel voetje van de
vloer. Hetzelfde was het geval bij het
Dagcentrum. Hier werden de accordeonisten Gon en Ben geassisteerd
door Hans, één van de cliënten. Gewoontegetrouw begeleidde hij het
koor op enthousiaste wijze met zijn
mondharmonica.
En ’s avonds op het feest in De Zotte Wilg kwamen de verjaardagsgasten ook goed los. De jarige werd ter
plekke gepromoveerd tot Brulboei
en samen met zijn kleinkinderen
zong hij het hele programma mee.
Ook de Brulboeien genoten van de
optredens. Hoe verschillend van samenstelling het publiek ook is: allen
weten het zeemanslied te waarderen en er zelfs van te genieten. Zou
de zee dan toch in onze genen zitten?

zefschool. Het parochiebestuur was
zelfs het eerste schoolbestuur. In de
beginjaren was de school uiteraard
een katholieke parochieschool. Tegenwoordig staan ook hier de deuren voor allen open.
In de crisisjaren stond het klooster voor velen open en werd er ook
het nodige gedaan met de oprichting van jeugdverenigingen. De Karmelieten namen daarin duidelijk het
voortouw. Helaas moesten de deuren ook in de oorlogsjaren worden
opengezet voor de bezetter. Die
nam het klooster, de school en zelfs
de ruimte onder de kerk als munitie
opslag, regelmatig in gebruik.
Scouting en voetbal
Na de oorlogsjaren werd de draad
door de Karmelieten weer opgepakt.
Activiteiten in de wijde omgeving en
dichtbij. Vanuit Aalsmeer werd in
de jaren 60 onder anderen de Karmelparochie en het Karmelklooster
in Amstelveen aan de Rembrandtweg gesticht. Dichter bij huis natuurlijk de verkenners groep Titus
Brandsma en de gidsen groep Florence Nightingale. Tegenwoordig de
Scoutingroep Tiflo die met ruim 100
jongens en meisjes nog altijd domicilie heeft in de ruimten onder de
kerk. Voetbalclub RKAV was voor de
Karmelieten ook een goede bekende. Uiteraard bleef het ‘normale’ parochie werk naast alle andere activiteiten van groot belang.
Voor ieder heeft de deur altijd opengestaan en zo ook dus komende
zondag 4 oktober. Pastor Loek Seeboldt zal dan als Karmeliet formeel
voor het laatst voorgaan. Het pastorale team wenst hem succes en
sterkte met de nieuwe uitdaging in
Badhoevedorp. Gelukkig blijft broeder Wim Ernst in Aalsmeer wonen
en actief. De kerk kan toch niet helemaal zonder een Karmeliet.

Geslaagde tocht
van OVAK
Aalsmeer - Woensdag 23 september vertrekken twee bussen met 114
OVAK-ers richting Harderwijk. De
route gaat via de Flevopolder naar
Harderwijk waar het gezelschap in
restaurant Slenkenhorst geniet van
een koffiestop met een heerlijk gebakje. Daarna rijdt de bus via een
prachtige route binnendoor over
de Veluwe naar restaurant De Heideroos in het plaatsje Eerbeek, waar
men geniet van een heerlijk barbecue buffet, voorafgegaan door een
kopje Veluwse groentesoep. Na het
buffet staat een rondtoer met gids
op het programma. Van Eerbeek
gaat de route via Loenen, Hoenderloo, Deelen en Rozendaal naar de
prachtige Posbank. Dan moet de
chauffeur echt aan het werk. Daarna rijdt de bus via de Steeg en de
plaatsjes Dieren en Laag Soeren terug naar Eerbeek. Iedereen is enthousiast over de schitterende route. Na een kopje koffie of thee geniet het gezelschap van een heerlijk dessertbuffet. Net voor de eerste
bui van de dag vertrekken de bussen terug naar Aalsmeer. OVAK kan
terugzien op een buitengewoon geslaagd najaarstocht.

Baan7 met gast
Herman Boon
Aalsmeerderbrug - Op zondag
4 oktober is er om 19.00 uur een
Baan7 jongerendienst in de Levend Evangelie Gemeente. Het is
een avond waar honderden jongeren uit de wijde omgeving naartoe
komen om elkaar te ontmoeten en
meer over God te leren. Iedereen
tussen 12 en 20 jaar is uitgenodigd
om eens een keer te komen kijken.
Het thema van de avond is ‘Goliath’. Cabaretier en liedjesschrijver

Oud papier in
Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijdagavond 2 oktober haalt korfbalvereniging V.Z.O.D,
vanaf ongeveer 18.00 uur het oude
papier op. Gaarne papiercontainers
of dozen papier plaatsen waar ook
de vuilcontainers verzameld dienen
te worden. Met de opbrengst van
het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen.
Dus verzamel het papier voor de
eerste vrijdagavond van de maand.
Kijk voor alle datums op www.desupportersverenigingkudelstaart.nl

Ontmoeting in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 7 oktober is
er gelegenheid voor inloop en ontmoeting in de Oost-In van 9.30 tot
11.30 uur. De koffie en thee staan
klaar en het is altijd heel gezellig.
Iedereen welkom! De Oost-Inn is
te vinden in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 0297-321636
of kijk op de website oosterkerkaalsmeer.nl.

Mantelzorg zoekt
herfst-vrijwilligers
Aalsmeer - De herfst is begonnen!
Tijdens dit seizoen horen de medewerkers van Mantelzorg & Meer
vaak van chronisch zieken of mensen met een beperking: “Ik zou
zo graag even lekker naar buiten
gaan, de frisse buitenlucht opsnuiven.” Bent u iemand die graag wandelt, fietst, winkelt, of gewoon lekker in het park zit? Bij Mantelzorg
hebben ze gezelschap voor u! Wilt
u een keer per week of twee weken een paar uurtjes samen met
een chronisch zieke of iemand met
een beperking op pad? U doet hem
of haar en zijn of haar mantelzorger
een groot plezier. De Coördinator
Vrijwilligers van Mantelzorg & Meer
maakt graag kennis met u. Samen
bespreekt u wat u wilt en wie het
best bij u past. Mantelzorg biedt
training, professionele begeleiding
en onkostenvergoeding. Voor informatie en aanmelden kan contact
opgenomen worden met Mantelzorg & Meer via 020-3335353, via email info@mantelzorgenmeer.nl of
bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

AED vijf jaar!
Aalsmeer - Dit jaar bestaat de
Stichting AED Westeinder alweer 5
jaar. De grote jaarlijkse training met
de ambulancedienst heeft daarom
dit jaar een wat ‘feestelijker’ tintje gekregen. Woensdag 23 september is voor alle vrijwilligers een gezellige avond gehouden in het Wellant College. Bij binnenkomst was er
koffie met iets lekkers. Gestart werd
met een kleine presentatie van wat
er de afgelopen 5 jaar is gebeurd.
In deze 5 jaar is de AED al zo’n 120
keer gealarmeerd om hulp te verlenen bij een reanimatiemelding. Na
de presentatie stond een training op
het programma voor de vrijwilligers
en de ambulanceteams. De genodigde mochten meekijken en eventueel meedoen om te ervaren hoe
het een en ander verloopt. Tot slot
was er gelegenheid tot even napraten met een drankje.
Herman Boon zal hier vol passie en
met de nodige humor over spreken
en de vraag neerleggen: welke reuzen heb jij in je leven? Wanneer je
nieuwsgierig bent en meer wilt weten, kom dan naar Baan7! Na afloop
kun je in het Baan7 café nog wat
drinken en napraten met vrienden.
Baan7 wordt elke eerste zondag van
de maand gehouden in de Levend
Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug. Wil je meer weten? Volg Baan7 dan via facebook.
com/baan7.
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Kan gemeente extra druk wel aan?

VVD kritisch over opvang
vluchtelingen in Bloemhof
Aalsmeer - VVD Aalsmeer staat
kritisch tegenover het plan van het
college van B&W om de Bloemhof in Aalsmeer-Oost aan te wijzen
als noodopvang voor extra vluchtelingen. Via een brief vernam VVD
Aalsmeer 23 september dat het college van B&W heeft besloten de
Bloemhof aan te wijzen tot noodopvang voor vluchtelingen. De informatie die hierover per brief naar inwoners gaat, is onvolledig. Zo is onbekend om hoeveel vluchtelingen
het maximaal gaat en hoe tijdelijk
de situatie is.

Lege kantoorpanden
Daarnaast vraagt zij zich af waar
de sportactiviteiten van de diverse Aalsmeerse sportverenigingen
naartoe moeten uitwijken. De VVD
is kritisch gekant tegen de keu-

Jeugd steekt
vuurwerk af

ze van de locatie de Bloemhof, nu
het college van B&W eerder aangaf
mogelijkheden in lege kantoorpanden te onderzoeken. Het opvangen
van extra vluchtelingen vraagt een
goede voorbereiding, afstemming
en betrokkenheid van bewoners en
een goede implementatie.
In de gemeente worden per jaar al
vele statushouders opgevangen. Zij
moeten wettelijk een woning aangeboden krijgen, terwijl er wachtlijsten zijn voor een betaalbare woning.
Bovendien is de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten voor
Aalsmeer al een stevige uitdaging.
Hoewel een sympathiek gebaar van
het college, is het naar de mening
van de VVD fractie maar de vraag
of de gemeente Aalsmeer de extra
druk wel aan kan.

Het aantal jaren braakliggende terrein achter de Linnaeuslaan. Er mag niet gebouwd worden van Schiphol!

Burgemeester Jeroen Nobel bij Tweede Kamer

“Sterke luchthaven heeft
succesvolle regio nodig”
Gelijk maximum: 14 kinderen

Nieuwe Taalklas geopend
Aalsmeer - Onder luid applaus en
het zingen van een persoonlijk getint welkomstlied zijn afgelopen vrijdag 25 september de 14 leerlingen
van de nieuwe Taalklas ingehaald
door leerlingen van De Hoeksteen.
De feestelijke (her)opening van de
Taalklas werd verricht door wethouder Gertjan van der Hoeven samen
met leerlingen van de Hoeksteen,
ouders, afgevaardigden van het basisonderwijs en belangstellenden.
De Taalklas is er voor leerlingen tussen de 6 en 12 jaar, die nog niet zo
lang in Nederland wonen en die
weinig tot geen Nederlands spreken.
De taalklasleerlingen krijgen er vier
dagdelen per week de eerste beginselen van de Nederlandse taal aangeboden. De rest van de week nemen ze deel aan het ‘normale’ klassikale onderwijs op de verschillende basisscholen binnen Aalsmeer
en Kudelstaart.
De Taalklas bestond al in Aalsmeer
en was gevestigd in het gebouw De
Dolfijn, nabij de Jozefschool. Met ingang van half september is de Taalklas nu heropend in een aparte lo-

catie bij De Hoeksteen aan de Ophelialaan. Alles is in feite nieuw bij
deze klas: niet alleen de locatie, ook
de leerlingen zijn allemaal nieuw, er
is een nieuwe juf (Debora Borgman)
en er is ook is een nieuwe leermethode aangeschaft om de leerlingen
zo goed en zo snel mogelijk Nederlands te leren.
Wethouder Gertjan van der Hoeven:
“De Taalklas voorziet duidelijk in
een behoefte. We hebben door het
groeiende aantal statushouders ook
in Aalsmeer te maken met steeds
meer kinderen die anderstalig zijn.
Het is prachtig om te zien hoe snel
deze kinderen de Nederlandse taal
leren, zowel in de Taalklas als met
behulp van hun klasgenoten.”
Inrichting tweede Taalklas
De eerste Taalklas is met zijn veertien leerlingen meteen aan zijn
maximum. Om te voorkomen dat er
kinderen te lang op een wachtlijst
staan, wordt daarom meteen gestart
met de inrichting van een tweede
Taalklas bij de Hoeksteen. Het is de
bedoeling dat die ook zo snel mogelijk open gaat.

Wijkavond goed bezocht

Zinvol overleg Hornmeer
Aalsmeer - Het wijkoverleg in de
Hornmeer behandelde afgelopen
woensdag 23 september diverse
onderwerpen die ruime belangstelling van de wijkbewoners kregen.
Naast de kennismaking met wethouder Tom Verlaan, die ook enkele
vragen beantwoordde, waren de ondernemers van het Westeinderpaviljoen aanwezig die een toelichting
gaven op hun bedrijfsvoering en activiteiten. Eens in de maand is er op
zondagmiddag een muziekoptreden
dat door omwonende ook gehoord
zou kunnen worden. Echter om acht
uur wordt dat beëindigd. Omdat het
paviljoen ook een trouwlocatie is,
geeft een bruiloft weleens beperkte geluidsoverlast, maar de uitbaters gaven aan hier alert op te zullen blijven, omdat het ook niet hinderlijk mag zijn voor de restaurantgasten. Voor de bewoners was de
toelichting geen aanleiding om kritische kanttekeningen te maken bij
de uiteenzetting van de activiteiten
en het functioneren van het Westeinderpaviljoen.
Verwaarloosde huizen/tuinen
Ook werd er gesproken over de toe-

name van ‘verwaarloosde woningen’ in de wijk. Niet alleen huurwoningen verslechteren het straatbeeld, ook eigen (koop) woningen
geven aanleiding om over verwaarlozing van huis en tuin te spreken.
Om verdere verpaupering tegen te
gaan, werd geadviseerd om met de
betreffende bewoners een dialoog
aan te gaan.
Ook Eigen Haard, die op deze avond
vertegenwoordigd was, wilde er wel
aan medewerken om verbetering te
bevorderen, maar zei weinig middelen te hebben om daar tegen op te
treden.
De aanwezigen waren van mening
dat de gemeente daar ook een rol
in zou moeten spelen. De wethouder zegde toe daar over te zullen
spreken in het college. Het bestuur
van het wijkoverleg zal met andere betrokkenen zich beraden of een
collectieve aanpak mogelijk is. Ook
‘Beter Buren’, die bemiddelt bij overlast van buren, zal benaderd worden.
Na nog gesproken te hebben over
de toekomstige woningbouw in het
scholengebied werd deze goedbezochte wijkavond afgesloten.

Grote oefening brandweer
Aalsmeer - Maandagavond 28
september heeft de brandweer een
grote oefening gehouden in de Turfstekerstraat. Er had een verkeersongeval plaats gevonden tussen twee
auto’s en hierin zaten vier personen
bekneld. Bovendien had een vrachtwagen met de laadklep een auto geramd. Ook hierbij raakten inzittenden gewond. Tevens lekte er benzine uit de auto. Aan de vrijwilligers

om deze klus tot een goed einde te
brengen. De brandweerlieden hebben hun hulpverleningstechnieken
kunnen beoefenen, hulpverleningsgereedschap gebruikt, voertuigen
gestabiliseerd en eerste hulp verleend aan slachtoffers. “Een leuke
en hele nuttige oefening”, aldus de
brandweer vrijwilligers. Overigens
zijn nieuwe collega’s nog steeds van
harte welkom. Meer informatie op

Aalsmeer - Tevreden is burgemeester Jeroen Nobel over het verloop van het Ronde Tafelgesprek
met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer op woensdag 23 september. De gepresenteerde ‘Position paper Aalsmeer’ had ook de
goedkeuring van omliggende gemeenten en namens hen heeft Nobel eveneens een toelichting gegeven. Benadrukt heeft de eerste burger vooral dat de groei van Schiphol niet los gezien moet worden van
ontwikkelingen op de gronden rond
de luchthaven. Er dreigt een ‘on-balans’ door de nieuwe ontwikkelingen rond het Luchtvaart Indelingsbesluit (LIB). Aalsmeer wordt behoorlijk op slot gezet wat betreft
woningbouw en bedrijfsuitbreidingen. Op herontwikkeling van gebieden wordt nee gezet, waardoor verpaupering ontstaat. Nobel noem-

de in deze onder andere het kassengebied in Oost en de gronden
bij het voormalige Proefstation in
de Linnaeuslaan, die al vele jaren
braak liggen. “Voor gebieden waar
niets meer mag, zou het Rijk geld
beschikbaar moeten stellen“, aldus Nobel. Belangrijk vind hij vooral
dat ingezien wordt dat Schiphol en
de omgeving elkaar nodig hebben.
“Een sterke, succesvolle regio heeft
een sterke luchthaven nodig en omgekeerd. Wij vinden het van groot
belang om samen met Schiphol en
de KLM op te trekken om de synergie tussen de omgeving en Schiphol te versterken. De uitdaging is
hoe we deze complementariteit en
synergie maximaal kunnen benutten om een gelijktijdige groei, zowel
op de grond als in de lucht, mogelijk te maken.” Aan de Rijksoverheid
is gevraagd om de betrokken partijen het vertrouwen te geven en hen

samen te laten zoeken naar nieuw
evenwicht. “Wij zijn ervan overtuigd
dat wij samen kunnen komen met
passende voorstellen en oplossingen, die bijdragen aan een sterke
en toekomstbestendige Metropoolregio, luchthaven en luchthavensector. Een balans die het economische
klimaat van de regio rond Amsterdam en dus Nederland versterkt.”
Het is de bedoeling dat de wijziging
in het LIB medio volgend jaar wordt
vastgesteld en eind 2016 in werking
gaat treden. Het blijft, als het aan de
bestuurder ligt, niet bij dit eerste geboden podium om de belangen van
Aalsmeer en de regio in relatie tot
de luchthaven te bepleiten. “Met de
regio blijven wij actief lobbyen om
de belangen van Aalsmeer bij de
voorgenomen wijzigingen in het LIB
bij het kabinet onder de aandacht te
brengen en te houden”, besluit burgemeester Nobel.

Nader onderzoek naar gezondheidseffecten

Ultrafijnstof, gemeente wil
ook meting in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 23 september is de
rapportage van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu met
betrekking tot het in de afgelopen
periode uitgevoerde onderzoek naar
ultrafijnstof rond Schiphol openbaar
gemaakt. Gedurende elf dagen zijn
door het ECN nabij Schiphol metingen uitgevoerd met twee mobiele opstellingen. Dit gebeurde naast
de Polderbaan waarbij variaties in
gemeten concentraties zijn gekoppeld aan vliegbewegingen en op
wisselende posities afhankelijk van
de windrichting. Ook zijn metingen
op vaste locaties voor de periode
van een maand uitgevoerd. Locaties
waren de Polderbaan, Oude Meer,
Spaarnwoude, Nieuwe Meer, Schiphol Noord en het Amsterdamse Bos.
Aanvullend is op een vijftal plaatsen met eenvoudiger (hand)apparatuur gemeten op grotere afstand
van de luchthaven op locaties in
Hoofddorp, Amstelveen, Badhoevedorp, Vijfhuizen en Rozenburg, ten

zuiden van Schiphol. Globaal was er
gedurende de metingen in Hoofddorp, Amstelveen, Vijfhuizen en Amsterdamse Bos sprake van concentraties van 10.000 tot 15.000 deeltjes
ultrafijnstof per kubieke centimeter.
Op de locaties Nieuwe Meer en Oude Meer, Rozenburg, Spaarnwoude
en Badhoevedorp zijn de concentraties met 15.000 tot 22.000 deeltjes
iets hoger, vermoedelijk vanwege de
nabijgelegen snelwegen. Deze concentraties zijn grofweg vergelijkbaar
met de hoeveelheid ultrafijnstof in
binnenstedelijk gebied door wegverkeer. De hoogste bijdragen ultrafijne deeltjes zijn te zien naast de
start- en landingsbanen. Bij toenemende afstand tot de landingsbaan
(windafwaarts) nemen de deeltjesconcentraties sterk af.
Op basis van wetenschappelijke literatuur kunnen nadelige gezondheidseffecten door ultrafijnstof na
kortdurende, verhoogde, dan wel
langdurige blootstelling niet wor-

den uitgesloten gezien de gemeten
concentraties en de geschatte bijdragen in de omgeving van Schiphol. Het RIVM beveelt aan om zowel
onderzoek te doen naar de effecten van kortdurende blootstelling,
als naar de effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof. Dit
onderzoek gaat uitgevoerd worden.
In deze wil Aalsmeer meer stem krijgen. “We willen nadrukkelijk de situatie in Aalsmeer weten”, zegt wethouder Tom Verlaan in een reactie. “Er is geen meting geweest
in Aalsmeer.” En dat is inderdaad
best vreemd te noemen. Het rapport wordt vrijdag 2 oktober in het
regioforum van de Omgevingsraad
Schiphol toegelicht door het ministerie van I&M. “Hier zullen wij in ieder geval inbrengen dat een meetpunt in Aalsmeer noodzakelijk is om
de ultrafijnstof-problematiek ook
voor onze gemeente objectief vast
te laten stellen”, benadrukt de wethouder.

Vertrouwde verschijning op motor

Politiemensen geschokt door
overlijden collega Huub
Aalsmeer - De vlag hangt al enkele dagen halfstok en afgelopen
dinsdag 29 september is de deur
van het politiebureau aan de Dreef
dicht gebleven. De agenten en medewerkers van Aalsmeer en Uithoorn hebben afscheid moeten nemen van collega Huub. De 61 jarige agent uit Aalsmeer is zaterdag
26 september onverwachts overleden. Huub heeft een maagbloeding
gehad. De agent werkte al lang in
Aalsmeer en was, surveillerende op
zijn motor, een vertrouwde verschijning voor velen. “Hij werkte al zo
de website van de brandweer: www.
vrijwilligerbijdebrandweer.nl of bel
0297-326959 en vraag naar clustermanager W. van Randwijk. Sfeer
proeven kan aanstaande zaterdag 3
oktober tijdens de veiligheidsdag in
Uithoorn bij de kazerne aan de Zijdelweg 1 van 11.00 tot 16.00 uur.

lang in Aalsmeer dat hij zo langzamerhand bijna deel van het meubilair was geworden. Hij was een belangrijke steunpilaar voor ons team.
Met zijn kennis en ervaring heeft hij
veel collega’s geholpen. Huub stond
bekend om de grappen, die hij met
collega’s uithaalde. Op zijn beurt
werd Huub dan weer door hen ‘teruggepakt’. Huub was een mensenmens bij wie je altijd terecht kon. De
schok binnen ons team is groot en
zal nog lang, heel lang nadreunen.
Zij overlijden zal een litteken achterlaten binnen ons team. Wij zullen Huub erg gaan missen. Maar de
herinneringen aan deze warme, bijzondere collega zullen blijven voortleven. Wij wensen zijn vriendin, kinderen, familie, vrienden en iedereen die hem gekend heeft, heel veel
sterkte en kracht toe bij dit grote verlies”, aldus wijkagent Erik van
den Brun op de facebook-site van
de politie Aalsmeer Uithoorn.

De vlag halfstok op het politiebureau
aan de Dreef.

Kudelstaart - Rond kwart voor
twaalf in de avond van maandag 28 september kreeg de politie een aantal meldingen van
inwoners dat er vuurwerk werd
afgestoken door jongeren in en
rond de Edisonstraat. Er werd
met cobra’s gegooid, ook in tuinen van inwoners. Agenten zijn
direct ter plaatse gegaan, maar
de daders zijn niet aangetroffen. Enkele personen, die hun
hond uitlieten, zijn aangesproken, maar heeft geen resultaat
gegeven. Ze hadden de klappen ook gehoord, maar de jongeren niet gezien.

Zakkenrollerij,
mobiel weg
Aalsmeer - Op zondag 27
september is tussen twaalf en
drie uur in de middag een zakkenroller actief geweest in een
supermarkt in de Ophelialaan.
Van een bewoonster van de
Stommeerweg is een mobiele
telefoon ontvreemd. De Apple
iPhone is waarschijnlijk uit de
jaszak van de gedupeerde gestolen. De mobiel was ‘verpakt’
in een roze hoesje met print.

Twee elektrische
fietsen weg
Aalsmeer - Op vrijdag 25 september zijn tussen acht uur en
half tien in de ochtend twee
elektrische fietsen gestolen uit
een schuur bij een woning aan
de Oosteinderweg, hoge nummering. De fietsen stonden op
slot, de schuur was echter niet
afgesloten. De politie raadt
aan schuren en boxen zowel ‘s
avonds als overdag gesloten te
houden. De elektrische fietsen
zijn van het merk Sparta en Adventure. De Sparta is grijs van
kleur en het registratienummer
eindigt op 562. De Adventure
is zilverkleurig en de laatste cijfers van het registratienummer
zijn 245.

Fietsen weg en
weer terug
Aalsmeer - In de nacht van
vrijdag 25 september hebben
twee personen elk een fiets gestolen in de Zijdstraat. Gezien
werd dat de twee mannen er
vandoor gingen op de fietsen
en er werd alarm geslagen. De
twee mannen besloten daarop de fietsen achter te laten en
gingen er te voet snel vandoor.
Het gaat om twee blanke mannen van rond de twintig jaar.
Beiden droegen een spijkerbroek, een van hen een bruine
jas. Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Autoverkoper
bedreigt
Aalsmeer - Op vrijdag 25 september is rond het middaguur een autoverkoper bedreigd
door een potentiële koper uit
Zwolle. Er was voor 500 euro
een optie genomen op een auto. De koper kwam terug met
een vriend en gaf aan af te willen zien van de aanschaf. Hij
wilde zijn geld terug. Er ontstond een woordenwisseling
en de man uit Zwolle en de
vriend dreigden de autoverkoper in elkaar te slaan. De politie
is gealarmeerd. De twee hebben de komst van de agenten
niet afgewacht en zijn weggegaan.

Kat aangereden, dader rijdt door
Aalsmeer - “Bij deze willen wij degene die dinsdag 29 september
rond 17.30 uur onze kat heeft aangereden in de Rozenstraat ter hoogte van het Weteringplantsoen, vragen of deze persoon wel een geweten heeft. Ten eerste is er veel te
hard gereden en ten tweede is deze persoon gewoon doorgereden.
Wat voor persoon ben je dat je niet
eens stopt om te kijken hoe het met
het beestje gaat. Gewetenloos per-

soon dus. Wij zijn het zat dat er veel
te hard gereden wordt in de Rozenstraat. Nu is het een kat maar er rijden/lopen ook schoolkinderen en
ouderen. Het vrachtverkeer dendert
ook maar gewoon door de straat.
Moet het eerst een persoon zijn die
wordt aangereden voordat de gemeente hier wat aan gaat doen? Bedankt voor het verdriet wat je ons
aangedaan hebt.”
Bewoners Weteringplantsoen

2e katern
Nog weinig inzicht in omvang

Tijdbestedingsnorm wethouders

Korte raad vanavond?

Subsidie van provincie voor
project jonge mantelzorgers
Aalsmeer - Op lokaal niveau is nog
onvoldoende zicht op de omvang en
aard van de problematiek en de ondersteuningsvraag, ondanks een
landelijk onderzoek jonge mantelzorgers. Tot op heden werken gemeenten met aannames, mede gevoed door dit onderzoek. De gemeente heeft nog te weinig inzicht
in de omvang, het bereik, de problematiek en wat er aan ondersteuning
nodig is. Voldoende redenen om
niet alleen een project op te zetten
samen met 3 andere buurgemeenten, maar daarvoor ook extra middelen aan te vragen bij de provincie
Noord Holland. Gemeente Aalsmeer
doet dit project jonge mantelzorgers
samen met de gemeenten Uithoorn,
Amstelveen en Haarlemmermeer in
het kader van de Regionale Sociale
Agenda. De provincie heeft de aanvraag goedgekeurd en een bedrag
van 85.000 euro beschikbaar gesteld voor de komende twee jaar.
Mede op verzoek van de raad heeft
Mantelzorg en meer een project
voor jonge mantelzorgers ontwikkeld in opdracht van de gemeente
Aalsmeer.
Jongeren die voor hun ouders of
een ander gezinslid moeten zorgen
hebben vaak geen tijd voor activiteiten die voor andere jongeren heel
gewoon zijn. Zij komen dan naast
de schoolactiviteiten niet toe aan
bijvoorbeeld sporten, uitgaan of afspreken met vrienden. Dit kan leiden tot overbelasting, maar ook tot
klachten op latere leeftijd. Op latere
leeftijd doen zij vaker een beroep op
de (geestelijke) gezondheidszorg.

Jongeren die zorgen voor een ander
hebben taken die niet bij hun leeftijd passen. Zij dragen (te) veel verantwoordelijkheid. Ook kan er sprake zijn van verborgen zorgen: de
jongeren laten hun zorgen en klachten niet duidelijk merken. Ze willen
hun familie niet nog meer problemen geven. Er is een grote loyaliteit naar de ouders en andere gezinsleden.
Uit landelijk onderzoek (Nivel, Quick
scan Opgroeien met zorg, 2008)
blijkt dat kinderen die opgroeien
met een ziek gezinslid vaak negatieve gevolgen daarvan ervaren. Het
meest genoemd zijn sociaal-emotionele problemen, zoals een verhoogde kans op depressie. Ook sociale problemen als minder sociale activiteiten en gevolgen voor het
functioneren van het gezin en het
gevaar van sociale uitsluiting komen
voor. Er worden overigens ook positieve kanten gevonden, zoals het
leren van praktische vaardigheden
en zelfstandigheid. Geschat wordt
dat nu één op de tien jongeren onder de 18 jaar mantelzorger is voor
een langdurig ziek of gehandicapt
gezinslid.
Met de vier gemeenten zal het project jonge mantelzorgers opgezet
worden. In deze vier gemeenten
samen wonen in totaal ongeveer
23.417 jongeren tussen de 12 en 18
jaar (cijfers 2014). De gemeenten
beperken zich in dit project tot deze
groep jongeren om het project haalbaar te maken en omdat jongeren
met deze leeftijd makkelijker zelf te
benaderen zijn.

Ingezonden oproep aan gemeente:

“Behoud nostalgie, laat
schoorsteen staan!”
Aalsmeer - “Wat hebben wij genoten van de nostalgische filmavond in de feestweek van Aalsmeer.
Misschien blijven wij er iets te veel
in hangen. Maar we werden er niet
vrolijk van dat wij vernamen dat er
weer een schoorsteen gaat verdwijnen een stukje herkenning van oud
Aalsmeer bij ons achter in de laagte en nog ons knapste uitzicht als je
boven de gordijnen open doet. Het
is nog het enige in onze buurt wat
ons herinnert aan vroeger hoe mooi
het ooit was in onze buurt. Nu zal
menigeen denken: mooi,vroeger ?
Ja, een stukje historie van Aalsmeer
naast het vreselijke object dat nu
Waterwolftunnel heet. Waarom niet
wachten of er iets gedaan gaat worden in de verre toekomst met dit
stuk land vlak naast de Waterwolftunnel. Het gaat misschien nog
wel jaren duren? Kan zo’n schoorsteen geen invulling krijgen bij wat
er misschien ooit gaat komen? Net
zoals de schoorsteen in het wijk-

je bij Ketelhuis. Hij staat totaal niet
in de weg en staat niet op instorten, dus waarom? En wij zijn ook benieuwd wie zo iets bepaald ? Geen
Aalsmeerder, hopen wij? Op de Machineweg blijft hij toch ook staan
en wordt opgeknapt en zo moeten
ze deze schoorsteen ook behouden
wat er ook mag gaan komen in de
toekomst? Wij hebben ook vernomen dat alle stenen bewaard worden en er op een andere plek een
terug gebouwd gaat worden? Wat
een onnodige kosten en wij zien het
niet gaan gebeuren, hij staat hier
prachtig en hoort hier. Alleen de
top van de schoorsteen moet misschien een beetje opgeknapt worden. Wie er ook over gaat: Gun onze
buurt in oud Oost nu ook eens wat?
Maar misschien dromen wij nog te
veel, na het zien van de nostalgische
films?”
Angelique Spring in ‘t VeldVan Leeuwen

AB plan in de ijskast

Vooralsnog geen groener
Raadhuisplein
Subsidie gemeente voor
schoolsporttoernooien
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
subsidieert ook in 2016 wederom Aalsmeerse sportverenigingen
voor het organiseren van de jaarlijkse schoolsporttoernooien. Voor dit
schooljaar is een bedrag van ongeveer 9.000 euro ter beschikking gesteld aan negen sportverenigingen.
Naast de schoolsporttoernooien organiseren de verenigingen ook trainingen en clinics voor de schoolgaande jeugd. De gemeente geeft
deze subsidie om de jeugd te stimuleren meer te bewegen en te sporten. Wethouder Gertjan van der
Hoeven: “De gemeente Aalsmeer
vindt het belangrijk dat kinderen
sporten en bewegen. Daarom zijn
we erg blij met de inzet van de vele vrijwilligers bij de scholen en de
sportverenigingen die de schoolsporttoernooien organiseren. Als
gemeente hebben we ook aansluiting gezocht bij de landelijke Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
aanpak, waar al ruim 80 gemeenten
aan meedoen. Door de JOGG aanpak willen we de keuze voor gezond
eten en meer sporten en bewegen

voor iedereen makkelijker maken.
Dit kan door bijvoorbeeld het drinken van water en het eten van fruit
te promoten bij de schoolsporttoernooien.”
Het eerste toernooi dat op stapel staat is het jaarlijkse handbaltoernooi van FIQAS en RKDES op
7 november in De Bloemhof. Daarna wordt het even stil, maar in het
nieuwe jaar gaat de ‘sportstroom’
voor scholen lopen. Op 13 februari een volleybaltoernooi van Omnia
en Oradi in de Proosdijhal, op 12
maart een basketbaltoernooi in de
Proosdijhal, in maart een waterpolotoernooi door Oceanus in zwembad De Waterlelie, op 19 maart een
badmintontoernooi van Volant’90 in
de Proosdijhal, in april een triathlon
door het Oceanus Triatlon Team, op
16 april het jaarlijkse atletiektoernooi op de baan in de Sportlaan, op
20 april korfbaltoernooi bij VZOD op
sportpark Calslagen, van 23 tot en
met 27 mei minivoetbaltoernooi bij
ditmaal RKDES Kudelstaart en van
13 tot en met 16 juni Avondvierdaagse Aalsmeer.

ingezonden
Belastingen: Sigaar uit eigen doos...
Wie het artikel op de voorpagina
van de Nieuwe Meerbode van 24
september leest, treft daar een zogenaamd gemeentelijk cadeautje
aan in de vorm van het deels teruggeven van ten onrechte teveel ingehouden rioolheffing en een verlaging van de afvalstoffenheffing. De

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

vraag is meteen al waarom teveel
ingehouden heffingen slechts voor
een deel wordt teruggegeven??
Verder kondigt het artikel een nieuwe belasting aan namelijk de precariorechten op leidingen en kabels.
Het is bekend dat de tweede kamer
weinig moet hebben van deze nieuwe belasting. In februari van dit jaar
antwoordde minister Plasterk dat hij
nog steeds niet wist of deze belasting wel of niet moest verdwijnen.
Het moge daarnaast duidelijk zijn
dat de getroffen nutsbedrijven deze nieuwe heffingen in hun tarieven
gaan verwerken en dus de burger
uiteindelijk voor de kosten opdraait.
Zo lijkt het ‘cadeau’ van de gemeente meer op de bekende sigaar uit eigen doos.
rvdveen@kabelfoon.nl

Aalsmeer - Het plan van AB om het
Raadhuisplein om te toveren van
parkeerplein tot ontmoetingsplek,
kan voorlopig de ijskast in. Tijdens
de presentatie vorige week dinsdag
22 september van de programmabegroting deelde het college mede
de herontwikkeling vooralsnog uit
te stellen. Burgemeester Jeroen Nobel zei te begrijpen dat het plan van
AB met ideeën voor een andere verkeerscirculatie heel positief ontvangen was. “Van een groener Raadhuisplein smult iedereen.” Vooralsnog geen uitvoering en dit heeft
mede te maken met de komst van
de Lidl. Met de mogelijke problematiek rond de verkeersafwikkeling
achten de bestuurders de tijd niet
rijp om het plein op de schop te nemen en de route aan te passen. Ongeveer de helft van de parkeerplaatsen op het plein opofferen voor gezelligheid zou de uitstraling ten goede komen, maar de optie om de verloren plaatsen terug te ‘verdienen’

middels een openbare parkeerkelder onder de nieuwbouw aan de
Stationsweg is niet haalbaar. Het
oude postkantoor is eigendom van
De Nijs Vastgoed en deze projectontwikkelaar heeft ‘eigen’ plannen
voor de invulling hier. Aan deze herontwikkeling willen de bestuurders
wel medewerking verlenen. De integrale ontwikkeling van tegelijkertijd
ook het Drie Kolommenplein wil het
college dus laten varen. Uiteraard is
in deze goedkeuring nodig van de
gemeenteraad. De Nijs wil appartementen bouwen. Er wordt nog gepraat of het veldje met de populieren (naast de Action) wel of niet betrokken mag worden bij de nieuwbouw. De Nijs wil deze ‘postzegel’
graag betrekken in het bouwplan.
Op z’n tijd dus misschien wel een
groen(er) Raadhuisplein, maar eerst
maar deze twee aankomende grote
veranderingen voor het Centrum afwachten, aldus de mening van burgemeester en wethouders.

Aalsmeer - De raadsvergadering
vanavond, donderdag 1 oktober, bijwonen? Wees op tijd, want de bijeenkomst is waarschijnlijk afgelopen voordat het eerste bakje koffie
of thee gedronken is. Er zijn geen
ingekomen stukken en er staat
slechts één onderwerp ter behandeling op de agenda. Over de tijdbestedingsnorm van de wethouders wordt opnieuw gesproken. Tijdens de vorige raad werd besloten
te stemmen over dit voorstel en dit
staakte in een gelijke stand van elf
tegen elf. Voorgesteld wordt om de
werkuren van de wethouders Tom
Verlaan en Jop Kluis op te krikken
van 50 naar 80 procent en de wethouders Gertjan van der Hoeven en
Ad Verburg ‘gewoon’ voor 100 procent in functie te houden. De uitbreiding met 0,6 wethouder gaat de
gemeente 40.000 euro per jaar kosten en hier kunnen PACT, VVD en
HAC zich niet in vinden. “Gaat dit
college simpelweg de kosten verhogen en de rekening hiervoor bij inwoners en organisaties leggen?”, zo
vroeg Ronald Fransen van PACT zich
hardop af. Hij vond dat het college
moest kiezen als team voor 360 procent gedeeld door vier: Ieder 90 procent. Bram Heijstek van HAC had bij
de Lentenota al aangegeven dat zijn
partij het niet eens was met de uitbreiding. “Ondanks dat het twee
sympathieke kerels zijn, kunnen
wij hier niet mee instemmen.” Het
CDA bij monde van Dirk van Willegen wilde wel akkoord gaan met het
verhogen van de werkuren. “Gezien
het werk wat de wethouders verrichten en moeten verrichten vinden
wij dit zeer acceptabel.” Hier haakte fractievoorzitter Robert van Rijn
van VVD op in: “Als er zo hard wordt
gewerkt in het college en de coalitie, waarom zijn de komende vier
overleggen van het presidium, twee
commissievergaderingen en raadsvergaderingen bij gebrek aan voorstellen komen te vervallen?” Fractievoorzitter Helma Persoon wees de
‘collega’s’ er op dat bij het intreden
van dit college het een en ander veranderd is waardoor er ook een hogere werkdruk is gekomen bij de-

ze wethouders die niet voorzien was
bij de onderhandelingen in de samenstelling. “En dan doel ik met name over alle extra vragen die de gemeenteraad schriftelijk stelt en de
extra moties en dergelijke.”
Het was duidelijk, lijnrecht tegenover elkaar de coalitie en de oppositie. Voorzitter Jeroen Nobel complimenteerde de fracties na afloop.
“Volgens mij is hier een goed politiek debat gevoerd. U heeft gewoon
gedaan waar u door de burgers voor
ingehuurd wordt. Datgene naar voren brengen wat uw standpunt is en
dat is goed.” Een tweede debat gaat
er vanavond niet komen. Burgemeester Nobel tot slot: “Dit voorstel
gaat terugkomen. Ik stel voor dat we
er dan alleen over gaan stemmen.”
Maar of dit gaat lukken?
Amendement PACT Aalsmeer
PACT dient naar aanleiding van het
voorstel van het college om de tijdbestedingsnorm van de wethouders
uit te breiden een amendement in.
‘Gelijke verdeling voor gelijke inspanning’ is het onderwerp. “Tijdens de behandeling van de Lentenota is gebleken dat 48 procent van
de raadsleden tegen dit voorstel is”,
aldus PACT in het amendement. “Er
is tijdens het raadsdebat gesteld dat
alle vier de wethouders even hard
en fulltime werken. Het is dan redelijk dat ze voor gelijke arbeid gelijk beloond worden.” De partij stelt
voor de tijdbestedingsnorm van de
vier wethouders voor de resterende raadsperiode 2015-2018 vast te
stellen op viermaal 90 procent.
Huldiging handballers
De vergadering begint om 20.00
uur en volgens planning is het om
20.15 uur weer klaar. Er volgen dan
nog mededelingen van de voorzitter
en mogelijk een vragenkwartier. Er
wacht overigens een feestelijke afsluiting. De handballers zijn kampioen geworden in het zand en gaan
gehuldigd worden. Misschien interessant om toch ‘even’ te komen! De
vergadering is in de raadzaal van
het gemeentehuis en is openbaar.
Er is koffie en thee.

Verbinden en opruimen

Buurtbarbecue geslaagd!
Aalsmeer - Zaterdag 26 september
was het landelijke Burendag. Om
deze reden heeft Yvette Koehler van
GarbyAalsmeer een buurtbarbecue
in haar woonwijk georganiseerd. De
bedoeling was om jong en oud met
elkaar te verbinden, in het kader van
de participatiemaatschappij. Het is
nou eenmaal makkelijker om even
om hulp te vragen bij bekenden dan
van een wildvreemde. Ook wordt
men verdraagzamer naar elkaar en
mocht er toch eventuele onderlinge overlast ontstaan, dan wordt dat

makkelijker bespreekbaar.
Uiteraard werd ook aandacht besteed aan het voorkomen van
zwerfafval. En natuurlijk werd het
pleintje helemaal schoon en opgeruimd achtergelaten dankzij de door
Meerlanden gesponsorde kliko. Iedereen bracht wat mee aan salades,
brood, sauzen etc. en het vlees (inclusief een barbecue) was perfect
verzorgd door Keurslager Kruijswijk. Al met al een zeer geslaagde
Burendag! En zeker voor herhaling
vatbaar.

Foto: Ed van de Pol fotografie

Energiek programma bij
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 8 oktober
kunnen zakelijke netwerken weer
uitgebreid worden tijdens de 35ste
editie van de netwerkbijeenkomst
Borrel Aalsmeer bij restaurant Welkom Thuis aan de Stommeerweg.
Iedereen is welkom op de netwerkbijeenkomst, ook werkzoekenden
en entree is gratis. Er wordt van netwerken een avondje uit gemaakt,
dus neem jouw vrienden, collega’s
en relaties mee. Netwerken doe je
samen! Vanaf 17.00 uur is iederen
welkom. Kunstenares Jiska Sharon
exposeert diverse kunstwerken, fotograaf Mariska van Hierden legt
het event vast met de camera en illusionair komiek Niels Harder zal

bij menig netwerker een glimlach
op het gezicht toveren. Lever je visitekaartje in bij binnenkomst en
maak kans op: Twee kaarten voor
een voorstelling van BadaBoom Comedy Club Aalsmeer, een videopitch opname, een Extended DISC
assessment, twee vrijkaarten voor
de voorstelling Baantjer, twee entreebewijzen voor de documentaire
film L’Chaim To Life en twee kaarten voor de Brooklyn Nights in Studio’s Aalsmeer.
Ben je verhinderd, noteer dan 12
november (3-jarig bestaan), 10 december en 14 januari in de agenda, elke tweede donderdag van de
maand!

Gezellig verloop Burendag
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 26
september was het Nationale Burendag en ter gelegenheid hiervan
werden in de Open Hof kerk diverse activiteiten voor inwoners georganiseerd. Het weer zat mee, het
was een stralende dag. En dit kwam
goed uit, want er waren verschillende evenementen buiten. Zo werd
hier een djembé workshop gegeven, konden groenten van OostOogst geproefd en gekocht worden

en mochten de jongste bezoekers
zich uitleven op het springkussen. In
het kerkgebouw was eveneens van
alles te doen. Er waren workshops
bloemschikken en sieraden maken,
er liep een professionele fotograaf
rond en de bezoekers konden zich
vast laten leggen op papier door een
sneltekenaar. “Heel gezellig en goed
verlopen”, aldus de conclusie van de
organisatie.
Foto: www.kicksfotos.nl.
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Opbrengst al meer dan 2.500 euro

derdeel van een Wipe Out attractie! De locatie waar deze opdracht
komt te staan, blijft nog even mysterieus! Toeschouwers zijn tot 18.00
uur van harte welkom om bij café
Sportzicht zonder entreekaart een
consumptie te komen nuttigen,
daarna is een entreekaart noodzakelijk voor het evenement Step by
Step Aalsmeer.

Wandelen en fietsen voor
Mission House of Gambia

Aalsmeer - Ook dit jaar is een sponsoractie gehouden voor de stichting
MissionHouse of Gambia van Willy
en Stef Holling. Zes mannen en één
vrouw hebben op zaterdag 19 september 20 kilometer gelopen en drie
vrouwen fietsten op zondag 20 september 40 kilometer voor het goede
doel. Het doel is de bouw van een
ziekenhuis in Nigeria voor dokter
Dare Ogunlusi, waarvan de voltooiing steeds meer nadert. Het ziekehuis is nu voorzien van dak, deuren
en ramen. Dokter Ogunlusi begint in
december aan zijn werk aan de universiteit in Ado ekiti, de plaats waar
het ziekenhuis wordt gebouwd, en

Bingo-avond bij
De Rijzenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag
3 oktober weer een gezellige bingo-

hoopt in de loop van het jaar het
ziekenhuis beetje bij beetje in gebruik te nemen. De opbrengst van
de sponsoractie tot nu toe is meer
dan 2500 euro. Er gaat verdubbeling
aangevraagd worden bij de OSA,
stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer. Ook stichting MissionHouse steunen? Het kan nog
steeds via NL98 INGB 0004 2018 48
ten name van stichting found Mission House of the Gambia. Meer horen over de stichting? Kom dan naar
de OSA-avond op woensdag 7 oktober vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. Stef en Willy Holling verzorgen hier een presentatie.

avond. Deze vindt plaats in het gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje. Er zullen drie
rondes bingo worden gespeeld, en
tussendoor wordt nog een grote loterij gehouden. De avond begint
om 20.30 uur, de zaal is open vanaf
19.30 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Nieuwe locatie, nieuwe route en nieuwe opdrachten

Zaterdag 6e Step by Step!
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 3 oktober vindt de zesde editie van het evenement Step by Step
Aalsmeer plaats! 54 Teams, totaal 500 deelnemers, zullen dit jaar
een steproute van 7 kilometer door
Aalsmeer gaan afleggen met onderweg diverse spel- en vraagopdrachten. Een spannende editie:
Een nieuwe locatie voor de start/finish bij café Sportzicht in de Sportlaan en weer meer teams die deelnemen aan het evenement! De organisatoren Jacco Jongkind en Jenifer van der Horst geven aan dat
de voorbereidingen goed zijn verlopen. De samenwerking met café
Sportzicht verloopt goed en gezellig.
“Wel zijn we op wat nieuwe zaken
gestuit door een nieuwe locatie en
meer deelnemers, maar hier hebben
we ons doorheen geslagen, veel van
geleerd en creatief met elkaar aan
de slag gegaan”, vertellen de twee.
Sportlaan één richting
Eén van die dingen is, dat er zeer
beperkte parkeerruimte is rondom
café Sportzicht. Alle deelnemers en
toeschouwers worden verzocht zoveel mogelijk op de fiets naar het
evenement te komen. Er wordt een
fietsenstalling gerealiseerd bij het
parkeerterrein van A.V.A. Aalsmeer
(atletiekbaan). Het is deze dag niet
toegestaan om als deelnemer en
toeschouwer in de Sportlaan te parkeren met de auto. De Sportlaan is
zaterdag alleen vanaf het Pompplein
toegankelijk. Van 12.00 tot uiterlijk
22.00 uur is de Sportlaan deels af-

gesloten vanaf huisnummer 45/46
tot en met 63/64. De start en finish
van Step by Step Aalsmeer vindt namelijk plaats in de Sportlaan. De
Wilgenlaan en Tennisvereniging All
Out zijn gewoon bereikbaar.
Afgelopen Juni van dit jaar zijn Jacco en Jenifer gestart met de inschrijfprocedure. Het evenement
was binnen drie weken uitverkocht!
Diverse teams hebben zich op de
wachtlijst laten plaatsen, in de hoop
dat er nog een aantal plaatsen beschikbaar zouden komen. Helaas
hebben Jacco en Jenifer maar enkelen van deze lijst blij kunnen maken. En nog steeds willen teams zich
aanmelden. De 54 teams gaan vanaf
15.30 uur om de twee minuten van
start bij café Sportzicht. Door het
groeiende aantal deelnemers wordt
de tijd tussen het starten en finishen
steeds langer, vandaar dat de teams
dit jaar voor het eerst de route tegengesteld gaan rijden. Weer een
nieuwe uitdaging voor de organisatie en de vrijwilligers. Dit maakt dat
de spelopdrachten onderweg op de
meeste locaties dubbel staan opgebouwd om stagnatie zoveel mogelijk te voorkomen. Dit maakt dat
de organisatie dit jaar meer vrijwilligers nodig heeft en gelukkig is dit
gelukt! Hier zijn Jacco en Jenifer de
40 enthousiaste vrijwilligers uiteraard enorm dankbaar voor! Voor de
wachtende teams voorafgaande aan
de start of nadat zij zijn gefinisht, is
DJ Kees Markman van de partij om
het gezellige sfeertje vast te houden
met elkaar.

Spel- en vraagopdrachten
De teams doen onderweg diverse locaties aan om zich vol overgave te kunnen storten op de spelen vraagopdrachten. De organisatie heeft niet eerder betrokken locaties of een deel van de route prijs
gegeven om het verrassingsgehalte hoog te houden. Maar aangezien
er op veler verzoek is gevraagd dit
wel te doen, om als toeschouwer de
teams te kunnen gaan bewonderen
en aan te moedigen, hebben Jacco
en Jenifer beloofd de locaties zoveel mogelijk voor die tijd bekend te
maken. Bij diverse locaties kan een
drankje worden genuttigd en draait
een DJ gezellige muziek! Op de atletiekbaan aan de Sportlaan vindt een
heuse bootcamp estafette plaats.
De deelnemers mogen hier al zwoegend een estafette op tijd afleggen.
De teams moeten bij restaurant Oh
in de Ophelialaan een vraagopdracht beantwoorden. Deze vraag
kunnen zij enkel beantwoorden na
een heerlijke amuse van de kok te
hebben geproefd! In zwembad De
Waterlelie aan de Dreef, in het recreatiebad, dienen de teams een
fantastische waterspektakel opdracht te verwezenlijken. Zeer fraai
om als toeschouwer deze opdracht
achter het raam van de kantine te
komen bezichtigen. Bij de firma Levarht aan de Mijnsherenweg zal ook
een grootse spelopdracht worden
uitgevoerd. Het spektakel hier is 16
bij 8 bij 9 meter groot! Op facebookpagina is al een opdracht prijsgegeven: de Sweeper. Een hilarisch on-

Prijsuitreiking
Alle teams dienen uiterlijk 20.15
uur te zijn gefinisht, anders worden zij gediskwalificeerd voor de
prijsuitreiking. Om 21.00 uur zal
de prijsuitreiking plaatsvinden.
De winnaars van de eerste, tweede en derde prijs worden beloond
met een zelfgemaakte beker. Hier
heeft Jacco zijn best weer opgedaan. Ook dit jaar is er weer een
originaliteitprijs te winnen voor het
team dat het meest origineel naar
Step by Step komt! Na de prijsuitreiking komt zanger Rick van der
Kroon optreden. Hij zal voornamelijk gezellige meezingers ten gehore brengen, zodat de gasten lekker mee kunnen galmen en swingen. Na Rick komt DJ Michael het
feestje voortzetten en afsluiten.
De organisatoren Jacco en Jenifer wensen alle deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en betrokkenen heel veel plezier zaterdag.
Succes allemaal!

Herfstkienen bij
de Supporters
Kudelstaart - Volgende week vrijdag 9 oktober organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een
herfstkienavond. De prijzen deze
avond hebben betrekking op de komende herfst periode. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten
op een nieuwe eigenaar. Wie het
snelst zijn kienblaadje vol heeft, mag
als eerste een keuze maken uit de
vijf prijzen die in elke ronde te winnen zijn. Na vier ronden komt er een
pauze om even te genieten van een
kopje koffie of een drankje. Als de
acht ronden gespeeld zijn komt de
knaller van deze avond, een superprijs met een waarde van ongeveer
125 euro. Noteer alvast in de agenda: Kienen in het Dorpshuis vanaf
20.30 uur. Laat u verrassen en neem
één of meerdere prijzen mee naar
huis. Iedereen is van harte welkom

Was einde van de Buurt ooit
het begin van Uiterweg?
Op de foto rechts beginnend linksvoor en met de klok mee: Annemieke van
Saarloos, Mirjam van den Berg-Koehler, Jolanda de Kruijf, Loes Grupping, Iris
Boes en DTP-er Roel Houwers. Anita van der Meyden ontbreekt op de foto,
maar is tevens betrokken bij het marketing-jeugdteam.

Jeugdteam Crown Theater
druk met voorbereidingen
Aalsmeer - Het jubileumseizoen
gaat volgende maand pas officieel
van start, maar achter de schermen
wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen van alle voorstellingen
en worden er marketingstrategieën
uitgedacht om de kaartverkoop van
het Crown Theater goed op gang
te krijgen. Zo is er ook een speciaal jeugdteam samengesteld. Jolanda de Kruijf en Annemieke van
Saarloos voeren dit team aan. “Nou
ja, laat ik het zo zeggen; wij zijn er
langer bij betrokken en daardoor inderdaad de aanspreekpunten.” Aldus Annemieke, degene met wie het
interview wordt afgelegd. Roel Houwers, hoofd marketing en tevens
DTP-er van het Crown Theater, doet
de vormgeving van al het drukwerk.
Voor de jeugdvoorstellingen komt er
opnieuw een Juniormagazine uit en
daar wordt op dit moment de laatste hand aan gelegd. Annemieke:
“Vorig jaar hadden we ook een junior magazine. De jeugdvoorstellingen lopen nu eenmaal enorm goed
in het theater. Dit seizoen staan er
daarom weer vele gepland. Onze
seizoensopening is meteen een kindervoorstelling: Nijntje Viert Feest.”
Dit jaar is het ook het jubileumjaar
van Nijntje. Het bekendste konijntje
van Nederland bestaat maar liefst
zestig jaar, vandaar dat er feest gevierd wordt. Op zaterdag 17 oktober
zullen er twee voorstellingen gespeeld worden; eentje om half twee
en een om half vier in de middag.
Nijntje is een musical voor kinderen
vanaf drie jaar oud en zal een feest
der herkenning zijn voor die kleintjes. Op de website www.crowntheateraalsmeer.nl kan er een kleurplaat gedownload worden die voor
aanvang van de voorstellingen ingeleverd kan worden. Uiteraard wordt
daar een winnaar uitgekozen die
een leuke prijs krijgt. Naast Nijntje
komt ook Robin Hood naar het theater, dé familiemusical van dit the-

aterseizoen. ‘Het Verdwenen Goud’
is een spannend verhaal boordevol
humor, avontuur en prachtige muziek voor kinderen vanaf zes jaar
oud.
Meespelen in Sprookjesboom
Annemieke van Saarloos vertelt dat
het Juniormagazine begin oktober
verspreid zal worden op scholen en
kinderdagverblijven. “Alle voorstellingen staan erin, want dat is hier
te veel om op te noemen. Op onze website staat het volledige programma. Wel leuk om te vermelden
is nog wel dat het Crown Theater op
zoek is naar kinderen uit Aalsmeer
en omstreken die altijd al gedroomd
hebben van een rol in een echte
musical. Ze krijgen hierbij de gelegenheid! In Sprookjesboom, de musical zijn wij op zoek naar kinderen tussen de zes en elf jaar oud die
voor één dag mee mogen spelen. Je
kunt je daar nu al voor aanmelden.”
In november staat Spijt op de planken, naar het boek van Carry Slee
en komt Sinterklaas naar het theater voor een vrolijk spektakel. Ook
in december zijn er mooie voorstellingen voor de jeugd. Annemieke wil graag één zeer bijzonder uitlichten: “Dat is het Circus van Marin Hanson. Ze geven twee ‘gewone’
voorstellingen, maar één voor blinden en slechtzienden. We bieden
zelfs gratis stoelen aan voor blinde
geleidehonden. In plaats van ‘Komt
dat zien!’ wat de spreekstalmeester meestal in het circus roept, zal
dat nu zijn: ‘Komt dat horen!’ Ik ben
zelf ook erg benieuwd.” Op de laatste vraag wat er zo leuk is om deel
te nemen aan het jeugdteam van
Crown Theater Aalsmeer antwoordt
zij: “Die enthousiaste smoeltjes van
de kinderen die na een voorstelling
met rode wangen de zaal uitkomen.
Daar doe ik het voor!”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - In het nieuwe ‘Oud
Nuus’ magazine stelt de stichting
Oud Aalsmeer vragen over het verre
verleden. Onlangs werd in het oud
archief van Rijnland een vermelding
uit 1497 gevonden van ene Heijnric
Uter die aan het einde van de Uiterweg woonde. Dat roept een kip-ofei-vraag op: heeft Heijnric zijn naam
aan de weg ontleend of ligt de oorsprong van de naam Uiterweg in
Heijnric’s familienaam? In het oude Middelnederlands betekent Uter
(naast: uit & buiten) ook bij personen: “Hij van wie iets uitgaat, bij
wie iets begint”. Begon de Uiterweg
soms op de plek waar we nu vinden
dat hij eindigt? Daarvoor pleit in ieder geval het gegeven dat vroegere inventarisaties van de bevolking
aan de Uiterweg begonnen vanuit de kant van Leimuiden en eindigden in het dorp. Vragen genoeg.
Antwoorden levert Oud Nuus ook.
Zo schetst Jan Willem de Wijn in de
rubriek ‘Aalsmeer buiten Aalsmeer’
de geschiedenis van de paltrokmolen ‘Het Aalsmeerder Wapen’ in Amsterdam. Via verschillende bronnen
wordt vastgesteld dat die (van 1670
tot 1834) precies tegenover de huidige ingang van het Stedelijk Museum in Amsterdam lag. Deze houtzaagmolen had inderdaad een link
met Aalsmeer: Willem Vreeksz is in
1720 als Amsterdammer eigenaar
van de molen die samen met drie
Aalsmeerders borg staat. Het eiland waarop ‘Het Aalsmeerder Wapen’ staat, ligt net buiten de stadsgrens op het ‘Mennonieten eiland’.

Een verwijzing naar de doopsgezinde achtergrond van de eigenaar?
Concurrerende veilingen
Cees van Dam gaat precies een
eeuw terug en vat samen wat er
in de edities van het blad ‘De Tuinbouw’ over Aalsmeer van 1915
wordt geschreven. Midden in de
Eerste Wereldoorlog kampt ook
Aalsmeer met tal van beperkingen in zowel import (van cokes) als
van export (van groenten). Van Dam
signaleert dat de teelt van anjelieren in Aalsmeer honderd jaar geleden begon. De twee veilingen organiseerden kort na elkaar een grote tentoonstelling als promotie voor
de Aalsmeerse bloementeelt. De
CAV in De Drie Kolommen en Bloemenlust in de eigen veiling. Van belang voor de bloemenhandel was de
opening van de spoorlijn AalsmeerAmsterdam op 1 mei 1915.
SDAP wordt PvdA
De geschiedenis van het ontstaan
van de Partij van den Arbeid in
Aalsmeer in 1946 wordt beschreven door Nico Borgman. Hij gaat
terug naar 1910 toen een aantal Aalsmeerders aansluiting zocht
bij de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Opvallend document: op 11 april 1945, dus bijna een maand voor de bevrijding,
wordt voor de zekerheid vast door
de Binnenlandse Strijdkrachten
gemeld dat de BS twee adviseurs
zal leveren. Na de oorlog gaat de
Aalsmeerse SDAP samen met an-

Rond 1935 ligt links de provinciale weg en onder de poort van firma J. Walch
door is het spoorviaduct zichtbaar

De enige afbeelding van ‘Het Aalsmeerder Wapen’, in 1810 getekend door
Pieter George Westenberg (Atlas Stadsarchief Amsterdam).
dere progressieve groeperingen en
wordt aansluiting gevonden bij de
nieuwe PvdA.
In deze 180ste editie van Oud Nuus
neemt Klaas Maarse Kzn. de lezers mee in het slot van de familiegeschiedenis van ‘De Eilanders’.
Inmiddels is daar ook een prachtig vormgegeven boek van verschenen. Onder de schenkingen dit
keer speciale aandacht voor enkele foto’s van het bedrijf van J. Walch
langs de (voormalige) N201, de la-

tere Gamma. Op de eerste foto van
voor 1932 is deze weg nog niet aangelegd, maar de op de volgende ligt
die er al wel, net als het spoorwegviaduct. Die foto moet dus van rond
1935 zijn. De nieuwe Oud Nuus is
in de Aalsmeerse boekhandels verkrijgbaar en kost 5 euro. Maar een
lidmaatschap van Oud Aalsmeer
(met vier gratis nummers per jaar)
bedraagt slechts 18,50 euro. Penningmeester Annigje Leightonvan Leeuwen is bereikbaar onder
323553.

Lezing bij Groei & Bloei
over Annapurna gebergte
Aalsmeer - In oktober-november
2014 maakte Henny van der Wilt samen met een groep van tien deelnemers, twee gidsen en vijf dragers
een fantastische tocht door het Annapurna gebergte in Nepal. Begonnen is de tocht in de hoofdstad Kathmandu met haar boeddhistische
tempels. De wandeling ging rondom het Annapurna massief met bergen die hoger zijn dan 8000 meter.
In Nepal liggen 10 van de 18 bergen die hoger zijn dan 8000 meter.
De rest ligt elders in de Himalaya.
Elke dag hebben de wandelaars genoten van de uitzichten, vegetatie,
vogels , mens en dier. “Het was een
fantastische wandeltocht met iedere dag een totaal ander landschap”,
aldus Henny die hierover komt vertellen bij Groei en Bloei afdeling
Aalsmeer. Op donderdag 8 oktober

verzorgt hij deze lezing die uiteraard
gepaard gaat met foto’s en videobeelden. De avond begint om 20.00
uur en is in buurthuis Hornmeer aan
de Roerdomplaan 3. Iedere belangstellende is welkom. De toegang is
ook voor niet-leden gratis. Koffie en
thee staan klaar.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Optreden van koor Route 66
Donderdag 8 oktober om 10.15 uur is er een optreden van koor Route
66 uit Hoofddorp. Speciaal voor de zanglustigen, de levenskunstenaars,
de energieken, de jong-van-harten en de swingliefhebbers. Dit optreden
zal worden gegeven in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer.
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Zaterdag in het gemeentehuis

Lustrum Vitaliteitsmarkt
Aalsmeer - Op zaterdag 3 oktober vindt voor de vijfde maal de Vitaliteitsmarkt in het gemeentehuis
plaats. Vanaf 11.00 uur zijn in het
raadhuis weer volop activiteiten. Dit
jaar is het thema veiligheid. Belangstellenden zijn van harte welkom
om kennis te maken met aanbieders
op het gebied van vitaliteit, zorg en
welzijn.
De gemeente is mede verantwoordelijk voor uw veiligheid in en om
het huis en in de openbare ruimten.
Samen met politie en brandweer
zorgen zij ervoor dat u ’s nachts
rustig kunt slapen en overdag veilig over straat kunt gaan. De Rabobank zorgt ervoor dat uw geld veilig wordt bewaard. Op deze markt
zullen zij ook laten zien hoe u kunt
voorkomen dat u wordt lastig gevallen en uw bankrekening door criminelen wordt geplunderd. Pinpasfraude, bedelbrieven en spam zijn
een groot aandachtspunt.
Stand van zaken decentralisatie
Vorig jaar is aan de bezoekers van
de voorlichting over de overgang

van de WMO naar de gemeente beloofd om tijdens deze markt terug
te kijken naar de stand van zaken.
Wethouder Ad Verburg gaat dat op
3 oktober samen met de bezoekers
doen.
Domotica
Op de markt komt ook veiligheid, in
en om uw huis aan de orde. Domotica kan daar een hulpmiddel bij
zijn. Domotica is een hulpmiddel in
en om het huis om uw functioneren makkelijker te maken: vanuit uw
stoel kunt u zien wie er voor de deur
staat, op afstand uw licht en gordijnen bedienen en persoonsalarmering. De gemeente is in dit huidige stelsel verantwoordelijk voor uw
welzijn. Dat doet zij samen met de
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Al deze groepen zijn een
belangrijke schakel in de zorg waardoor u langer zelfstandig kunt blijven wonen. De vijfde, lustrum editie van de Vitaliteitsmarkt wordt opgeluisterd met allerlei leuke activiteiten, waaronder optredens. Komt
u/jij ook?

Donderdag 15 oktober

Contactavond ‘Gezonde
borsten doen geen pijn’
Aalsmeer - Veel vrouwen hebben
last van pijnlijke borsten, soms gepaard gaand met cystes, ontstekingen en/of harde plekken. Dit is een
vervelende klacht, waarvan door
artsen vaak gezegd wordt dat er
weinig aan te doen is. Dit is echter niet het geval, het is mogelijk om
uw pijnlijke borsten weer zacht, stevig en pijnvrij te krijgen! Op donderdag 15 oktober wordt een contactavond ‘Gezonde borsten doen geen
pijn’ gehouden.
Helaas zijn nog maar weinig vrouwen zich bewust van het feit dat ze
zelf veel invloed kunnen uitoefenen
op de gezondheid van hun borsten.
Bijvoorbeeld door het langdurig
dragen van een beugel-BH, wordt
de lymfe doorstroming van de borsten ernstig belemmerd, waardoor
het risico op borstklachten aanzienlijk vergroot wordt. Ook is het gebruik van een deodorant met aluminiumzouten schadelijk voor de
vrouwelijke borst. Het is belangrijk
dat dit soort tips onder veel vrouwen bekend worden, om zo het ri-

sico op complicaties in hun borsten
aanzienlijk te verkleinen.
Tijdens de contactavond komen
Hanneke Sprenger (van Robuste)
en Francine van Broekhoven (klinisch thermografe) vertellen over
hoe u uw borsten zo gezond mogelijk kunt krijgen en over het belang
van thermografie daarbij. Hanneke heeft een speciale osteopatische
borstmassage techniek ontwikkeld
waar ze graag wat meer over vertelt.
Ook is ze opzoek naar therapeuten
die deze techniek willen leren.
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp dan bent u van harte welkom.
Deze contactavond is ook bedoeld
voor geïnteresseerde therapeuten,
wordt georganiseerd door Catinka
Rabbers-Dekker en wordt gehouden in haar praktijk aan de Wilgenlaan 14. De avond begint om 19.30
uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.
De contactavonden zijn altijd gratis,
wel graag van te voren aanmelden
via info@catinka.nl of 0297-363848.
Dit in verband met een beperkt aantal plaatsen.

Open dagen 1, 2 en 3 oktober

Herfst bij Van Veen Mode
Leimuiden - Warme herfst kleuren komen je tegemoet wanneer je
de dames en herenmode winkel van
Jaap en Dieneke van Veen in Leimuiden binnenstapt. Lever en taupe kleuren, maar ook mooie grijstinten en natuurlijk marine/blauw is terug te vinden in de collecties voor
de dames. Bekende merken, zoals
Rabe (2-delige sets, korte jasjes,
jumpers, shirts), Erfo (blouses en
blazers), Gerke pantalons, met een
perfecte pasvorm, Sarto en Another
Woman zijn ruim vertegenwoordigd
in de gezellige winkel aan de Dorpsstraat. Warme damesjacks in roze en taupe kleuren, heerlijk warm
en toch licht in gewicht. Voor de heren een meer dan ruime collectie in
pantalons van M.E.N.S., Come4 en
Hoal, in warme winterkatoen, corduroy of spijkerbroek. En alles natuurlijk in stretch kwaliteiten, zo-

wel de stof als ook de band van de
pantalon. Ook in extra grote maten.
Verder bijpassende wintercolberts,
van de mooiste Engelse stoffen, in
diverse dessins. Ook de overhemden van Le Dub, Eterna en Giordano
zijn weer perfect afgestemd op bijpassende pullovers (lamswol of katoen), en sweatshirts of vesten van
Bailey’s. Daarbij een stoer water en
winddicht jack van Jupiter, laat dan
de winter maar komen.
Onder het genot van een kopje koffie, krijgen de klanten in een ontspannen sfeer alle persoonlijke aandacht en advies wat nodig is. En natuurlijk wordt, indien nodig, alle gekochte kleding vakkundig en gratis
vermaakt.
Kom eens vrijblijvend binnen stappen tijdens de open dagen op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3
oktober.

Zo’n 3.000 bezoekers op open dag

Studio’s Aalsmeer: Eén
‘brok’ entertainment!
Aalsmeer - Uit maar liefst 65.000
vierkante meter bestaat het complex van Studio’s Aalsmeer en afgelopen zondag 27 september was er
open dag en werd nieuwsgierigen
de mogelijkheid geboden te ‘dwalen’ door het gebouw en kennis te
maken met alle activiteiten, die hier
plaatsvinden. En dat zijn er veel! Wat
een bedrijvigheid en hoe gevarieerd.
Van Brooklyn Nights vol glamour tot
zweten tijdens de dansworkshop en
van de ogen uitkijken tijdens de tour
naar Studio 1, waar onder andere
het Junior Songfestival en het Beste idee van Nederland worden opgenomen, tot ongedwongen lachen
om de stand-up comedian of, voor
de jeugd, kleien met de Werkschuit.
En dit is nog niet alles. Ook radio
Aalsmeer heeft haar studio in het
complex, voor kinderen is er een
groots speelparadijs waar overigens
ook ‘gamen’ voor volwassenen mogelijk is, de judoschool heeft hier
een plekje, in de prachtige theaterzaal, waar vanaf deze maand weer
allerlei voorstellingen worden gegeven, draaien ook films. Binnenkort
onder andere James Bond en voor
de kinderen op avontuur met Bassie

en Adriaan. Naast Brooklyn Nights,
een avondvullend programma met
uitgebreid diner en entertainment,
presenteert Studio’s Aalsmeer ook
nog andere dinerarrangementen,
komt er binnenkort livemuziek met
jamsessies, trakteren Bob en Gon
de komende maanden op muzikale
zondagmiddagen, is er stand-up comedy tijdens Badaboom en, wow, er
is nog meer: Restaurants, casino en
verrassende expositie van beroemde schilderijen.
Niet meegerekend in de totale vierkante meters is de luchtvaartschool,
die gevestigd is in het gebouw er
naast met er boven de parkeergarage. Ook geweldig trouwens. Er
staan vliegtuigen en helikopters en
uiteraard werkmateriaal en leerruimte voor de scholieren.
Studio’s Aalsmeer: Eén brok entertainment. Ga eens genieten van de
vele uitgaansmogelijkheden die het
complex biedt. Gewoon in ‘eigen’
dorp en geen hoge parkeerkosten. De open dag is overigens heel
goed bezocht. Ondanks het heerlijke, zonnige weer meer dan 3.000
bezoekers!
Foto: www.kicksfotos.nl

Kleding verkoop H&A mode
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Dinsdag 13 oktober is er een optreden van Fratres Corona in de grote
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Fratres Corona is opgericht in 1982 en
wordt gevormd door Silvain Kroon (viool) en Vincent Kroon (piano). Twee
broers die een perfecte muzikale eenheid vormen en met hun muziek vol
passie en overgave al tienduizenden toehoorders hebben weten te boeien. Als geen ander weten zij de stemming van het moment aan te voelen
en de juiste toon te zetten voor een sfeervolle én stijlvolle ambiance. Het
optreden begint om 14.30 uur. Komt u ook gezellig langs?

Cursus ‘Homeopathie
bij acute klachten’
Aalsmeer - Geïnteresseerd in een
cursus ‘Homeopathie bij acute
klachten’? Tijdens deze cursus leren
de deelnemers om te werken met
37 homeopathische geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zitten in
een handig doosje en kunnen worden aangeschaft. Na het volgen van
de cursus zijn zij zelf in staat om bij
de meeste acute klachten direct een
homeopathisch geneesmiddel in te
zetten. Door het gebruik van deze geneesmiddelen is het vaak niet
meer nodig om pijnstillers, medicijnen of antibiotica te gebruiken. Bij
acute klachten zal een goed gekozen homeopathisch geneesmiddel

Bakker Westerbos: Beste
speculaas van provincie
Wat een feest op Lady’s
Event bij Denise Fashion
Aalsmeer - Wat was het een feest
op het Lady’s Event bij Denise Fashion wat zij samen met Espago
organiseerde afgelopen woensdag 23 september in hun winkels
in de Ophelialaan. Het was voor velen een avondje privé winkelen, met
de heerlijkste hapjes en drankjes.
De echtgenoot van Marjolijn (Ed
Kriek, ja inderdaad die van de brillen) speelde deze avond even voor
chefkok en maakte de heerlijkste
hapjes, zoals bawykov zalm met een
mooie dressing, burrata (verse Italiaanse kaas) met piepkleine aroma
tomaatjes en verschillende warme
vers gemaakte bytes werden geserveerd. Een genot voor het oog, maar
ook super lekker!
Ook de verse vruchtenbowl was een
groot succes, dit gezonde drankje
wat vroeger door oma’s op een verjaardag werd geschonken, is weer
helemaal hip.
Het was één en al gezelligheid, maar
natuurlijk werd er héél veel gepast!
Velen lieten zich lekker adviseren
door Yvette, Yvonne of Marjolijn en
zo ontstonden er de mooiste outfits!
Er werd gezocht naar een ieder zijn
persoonlijke stijl, sportief, gekleed,
of lekker comfortabel. Alles kwam
voorbij en zo kon men deze avond
elkaar bewonderen in verschillende
combinaties. Heel leuk om te zien,

was dat de stylistes alle merken met
elkaar mixten, een stoere jeans van
DL 1961 met een top van Camilla
met daarover een leer jasje van het
merk Ibana of een prachtig jurkje
van het merk Hoss met een beeldig
vestje van No Mans Land. Een grappig jong meisje kwam uit de paskamer met een super comfortabele
outfit van 10 Day,s een leuke baggy
broek met wijd T shirt en geweldig
oversized vest! Er werd echt naar de
persoonlijke wens van de klant geluisterd.
Asya en Espago
Asya kapsalon en beauty, ook gevestigd in de Ophelialaan, gaf deze avond een demonstratie van het
epileren met 2 touwtjes! Een veel
gebruikte techniek in Turkije. De dames keken hun ogen uit, want zelfs
de kleinste donshaartjes kunnen op
deze manier worden verwijderd. Een
super snelle techniek en aanzienlijk
minder pijnlijk dan harsen!
Bij Espago was het ook een drukte van jewelste daar werd de nieuwste collectie van het sieraden merk
Melano gepresenteerd en kon een
heerlijk kopje Barista koffie geproefd worden! Al met al een heel
geslaagd Lady’s Event en een mooie
traditie van Espago en Denise Fashion!

De Kwakel - Vorige week zijn in het
NB Congrescentrum in Nieuwegein
traditie getrouw tijdens de Najaarsdagen, weer de speculaas keuringen gehouden.
Er werden maar liefst 309 ambachtelijke speculaas producten gekeurd
door een vak jury en een consumenten panel. Deze kozen per provincie een winnaar in de categorieen gevuld speculaas, amandel-speculaasjes en speculaasjes zonder

amandelen. De gevulde speculaas
van Ambachtelijke Bakker Westerbos & Mens uit De Kwakel werd als
beste van de provincie Noord Holland beoordeeld. Daarmee behaalde hij ook het hoogste cijfer van alle
categorieën en dus mag hij zich het
komend jaar ‘De Lekkerste gevulde
Speculaasbakker’ van de provincie
noemen. Hij viert dit graag met alle lezers, zie de advertentie elders in
deze krant.

Voor goede doelen en verenigingen

Meerlandenfonds open
voor inschrijving

Rode Kruis houdt verkoop

Aalsmeer - De inschrijving voor
het Meerlandenfonds 2015 start op
1 oktober. Ook dit jaar heeft Meerlanden een bedrag van 50.000 euro in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede
doelen en sportverenigingen uit het
verzorgingsgebied van Meerlanden
kunnen tot 1 november aanstaande
een aanvraag indienen.

Kudelstaart - Wekelijks komen de
dames van de Soos van het Rode Kruis samen. De afgelopen periode hebben zij weer hun best gedaan om de mooiste kleden, sokken, sjaals, kussens, tassen, truien
en andere producten te maken. Deze producten gaan op vrijdag 2 oktober tussen 9 en 17 uur verkocht

Online inschrijven
Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het
Meerlandenfonds in aanmerking
door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor
(sport)verenigingen maximaal 1.000

worden in de Albert Heijn in Winkelcentrum Kudelstaart.
Van een deel van de opbrengst
gaan nieuwe handwerk-benodigdheden voor de Soos aangekocht
worden. De rest van de verkoopopbrengst gaat naar de ‘kas’ van het
Rode Kruis Aalsmeer en zal ook zeker goed besteed worden!

snel werken, soms al na 10 minuten.
Tijdens de cursus wordt onder andere aandacht besteed aan de behandeling van kneuzingen, verbranding, beten, hoesten, verwonding,
oorontsteking,
blaasontsteking,
spugen, diarree, reisziekte, griep en
koorts.
De cursus bestaat uit de woensdagavonden 7, 14 en 28 oktober van
20.00 tot 22.00 uur en wordt gegeven in de praktijk van ‘Catinka, met
het oog op gezondheid’ in de Wilgenlaan 14. De kosten zijn 60 euro
inclusief de syllabus en een kopje
thee. Graag van te voren inschrijven
via 0297-363848 of info@catinka.nl.

euro. Begin december ontvangen de
aanvragers bericht over toekenning
dan wel afwijzing. De uitreiking van
het Meerlandenfonds staat aan het
einde van het jaar gepland.
Samen meer waarde creëren
Meerlanden zet zich in voor een
duurzame maatschappij. Daarom
werkt zij elke dag aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu,
mensen en de maatschappij kunnen
floreren.
Door juist op lokaal niveau verschil
te maken, wil zij bijdragen aan een
leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een
schone, groene en veilige buurt!
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kinder- en jeugdkrant
Feest in de bibliotheken

Weer Kinderboekenweek!

Handbalcompetitie jeugd

Winst deze week voor E1
Aalsmeer - Zaterdag 26 september
speelde de E1 van FIQAS Aalsmeer
thuis in de Bloemhof tegen VOC,
hoewel het buitenveld er inmiddels
ook goed uit begint te zien. Helaas
was Benjamin nog steeds ziek, maar
kon Sven opnieuw het team komen
versterken. De eerste helft begon
met Marijne op keep. Net als vorige week was Sven er niet voor niets
bij: het eerste doelpunt van de wedstrijd was voor hem. Het werd vrij
snel 1-1, maar daarna kon Aalsmeer
door doelpunten van Sven (4) en
Quinty (3 stuks) uitlopen naar een
8-1 voorsprong. Maar de club uit
Amsterdam gaf zich niet gewonnen
en krabbelde met een paar mooie
schoten van hun nummer 10 en

een enkel lobje terug tot 8-6. Aan
Aalsmeerse kant werd er wat minder goed aangespeeld en belandde ballen net niet in het doel maar
op de paal. Na de rust ging Koen in
het doel. Sven maakte opnieuw een
doelpunt: 9-6, maar VOC hield de
afstand klein: 9-7. Door Doelpunten
van Sjors, Danny en opnieuw Sven
werd de voorsprong weer wat groter: 12-7. De tegenstander kwam
toch nog wel een paar keer voorbij
de verdediging: 12-9, maar ook Ella en Marijne benutten hun kansen
goed en brachten de stand op 149. Er werd nog een tegendoelpunt
gemaakt, maar de winst was deze week voor de E1 van Aalsmeer:
14-10.

Amstelland - Van 7 tot en met 18
oktober is het weer Kinderboekenweek. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven
door Simon van der Geest. Mies van
Hout neemt het prentenboek voor
haar rekening. Het thema dit jaar is
natuur, wetenschap en techniek onder het motto: raar, maar waar! De
Bibliotheek Amstelland organiseert
speciaal voor de Kinderboekenweek
twee voorstellingen en een workshop.
Op zaterdag 10 oktober kunnen kinderen zich laten verrassen door Tosca Menten, bekend van onder andere Dummie de Mummie. In haar
vrolijke, gekke, zielige of verschrikkelijke liedjes en verhalen laat ze
haar personages opdraven. De
voorstelling is van 15.00 tot 16.00
uur in bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Geschikt voor de leeftijd
7 tot en met 12 jaar. Op woensdag
14 oktober komt Vivian den Hollander met haar vertelvoorstelling naar
bibliotheek Uithoorn. Ze vertelt alles over Spekkie en Sproet en hun
nieuwe, spannende avontuur met
een drone. Over Pip die graag danst
en over Bas die voetbalt bij de Effies.
En, er is ook muziek. De voorstelling
is van 15.30 uur tot 16.15 uur in bibliotheek Uithoorn. Geschikt voor
de leeftijd 6 tot en met 9 jaar.

Als afsluiting van de Kinderboekenweek kan je nog naar de Workshop Lego Challenge in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat
op zaterdag 17 oktober van 15.15 tot
16.30 uur. Ben je tussen de 6 en 11
jaar en vind je het leuk om iets met
Lego te bouwen? Dan is deze workshop echt iets voor jou. Je gaat zelf
aan de slag met de Lego-bouwkit,
een motortje en batterijen en leert
over versnellingen, middelpuntvliedende kracht, het hefboom principe en nog veel meer. Deelname kost
15 euro en voor biebpashouders 10
euro. Aanmelden voor de workshop
kan via http://bit.ly/LegoBieb of kijk
op de website van de bibliotheek
www.debibliotheekamstelland.nl
Voorleesgids
Tijdens de Kinderboekenweek gratis verkrijgbaar in de bibliotheek: De
Voorleesgids, een onmisbaar hulpmiddel voor vaders en moeders en
opa’s en oma’s van kinderen van 0
tot en met 6 jaar bij het zoeken naar
het volgende geschikte voorleesboek. De Kinderboekenkrant: staat
als een echte krant vol met nieuwsberichten, interviews met schrijvers
en lezers, columns, spelletjes, recepten en natuurlijk véél boekentips
en is bedoeld voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar.

AAS Schaakcompetitie jeugd

Bomb wint doorgeefschaak!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdagavond was er voor de AAS jeugd
doorgeefschaken. Dit is een variant
van het normale schaken waarbij
je samen met een teamgenoot tegen een ander team van twee personen speelt. De stukken die jij van
je tegenstander slaat geef je door
aan je teamgenoot, die deze doorgegeven stukken, in plaats van een
normale zet te doen, op zijn schaakbord mag inzetten. Flora, Kevin, Sam
en Rune speelde in een groep apart
van de rest tegen elkaar, omdat zij
in dit doorgeefschaakgeweld nog
wat te kort komen. Team The Bomb,

bestaande uit Simon Hagenberg en
Tim Wisse, bleek aan het einde het
sterkst met 4,5 punten. FC Coolheid,
bestaande uit Willem Hagenberg en
Stijn de Haan, eindigde als tweede met 4 punten. The Bomb 2, bestaande uit Luuk Valkering en Jasper Springintveld, wist de laatste
podiumplek te bemachtigen met 3
punten. De Bommenruimers, bestaande uit Gijs Wentzel en Christiaan Baraya, ruimde, in tegenstelling
tot wat de teamnaam doet vermoeden, helaas erg weinig bommen op
en moest met 0 punten genoegen
nemen met de laatste plek.

Basisscholen en voortgezet onderwijs

Divers programma in de
Week van de Opvoeding
Aalsmeer - ‘Geef me de vijf’ luidt
het thema van de Week van de Opvoeding die dit jaar plaats vindt in
de week van 5 tot en met 11 oktober. Net als afgelopen jaar hebben het Cultuurpunt, de Binding en
Sportservice Haarlemmermeer hun
krachten gebundeld om een verrassend programma aan te bieden aan
de scholen in Aalsmeer. Met een
aantal unieke workshops willen de
combinatiefunctionarissen cultuur,
welzijn en sport aandacht besteden aan het thema. “Iedereen heeft
talent”, aldus Lennard Gols van het
Cultuurpunt Aalsmeer. “Iedereen
heeft iets waar hij/zij goed in is. Met
onze activiteiten willen we de scholieren dit in laten zien.”
Leerlingen van Westplas Mavo, OBS
Samen Een, Antoniusschool, De
Graankorrel , De Oosteinder en De
Hoeksteen volgen gedurende een
dagdeel drie workshops die gekoppeld zijn aan het thema ‘Geef me
de vijf’. Tijdens de workshops van
C-taste krijgen de leerlingen uitleg
over smaak en hoe dat voor iedereen anders is. Door middel van het
inzetten van een verbazingwekkende smaaktour in het donker die begeleid word door onder andere blinde docenten gaan de leerlingen op
ontdekkingstocht. Na de tour wordt
er nabesproken wat er geleerd is.
Op deze manier ervaren de leerlingen hoe het is om iets te proeven
zonder het te zien.
Rapper Snelle heeft een cisis (ha-

zenlip in de volksmond). Hij vertelt
de leerlingen dat hij hier vroeger
mee werd gepest, maar dat hij zijn
beperking heeft weten om te zetten
naar iets positiefs. Nu hij een bekende rapper is, gebruikt hij het als
zijn handelsmerk. Hij daagt de leerlingen uit om een rap te schrijven
over hun eigen talenten en de talenten van hun klasgenoten. Zo komen
de leerlingen er achter dat iedereen
een kwaliteit bezit waar hij of zij een
high five voor mag ontvangen.
Bij de workshop Scool on Wheels
ervaren leerlingen hoe het is om te
sporten met een beperking. Ze leren
dat basketbal een harstikke stoere
sport is, ook als je in een rolstoel
zit. De leerlingen krijgen ondertussen een kijkje in het leven van iemand die in een rolstoel zit. De leerlingen mogen vrijuit vragen stellen
en de docent vertelt openhartig over
zijn beperking.
Tijdens de activiteiten, die plaatsvinden in de Can Dance Studios, staat
ook de gezonde leefstijl centraal.
Kinderen krijgen een stuk fruit en
er staat een watertap om de dorst
te lessen. Aalsmeer is een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
gemeente met als doel om kinderen bij zo veel mogelijk activiteiten
een gezonde keus in eten en drinken te bieden. Ook wethouder Van
der Hoeven vindt dit van groot belang en zal een bezoek brengen aan
de activiteiten om de kinderen een
high five te geven.

Eerste plek voor jongste
top-volleyballers Oradi
Aalsmeer - Zaterdag speelden de
jongste toppers van Oradi hun eerste CMV (Cool Moves Volleybal)
toernooi in Haarlem. Wat hebben ze
een gezellige en sportieve middag
gehad! Het plezier straalde van alle gezichten (ook coach, ouders en
broertjes) af. Lotte, Floor, Corne en
Dominieke hebben het super goed
gedaan. Voor hen was dit hun eerste
toernooi. Ze zijn nog maar net met
volleybal begonnen, dus natuurlijk
was het ook best een beetje spannend. Maar Frits van der Zee heeft
het voor elkaar gekregen dat ze
het spel kenden. Het resultaat was
ver boven verwachting. Alle drie de
wedstrijden werden gewonnen en
een eerste plek was voor Oradi/Omnia. Op naar het volgende toernooi
op 10 oktober. Bij dit toernooi zullen
drie teams van Oradi/Omnia mee
doen op verschillende niveaus

Cool Moves Volley (CMV) is speciaal
voor kinderen van 6 jaar tot en met
12 jaar. Via verschillende niveaus
leer je, op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen. Cool Moves Volley kent veel ‘coole moves’: service,
pass, set-up, smash, blok en duik. Je
doet elke keer iets anders en met je
team probeer je te scoren. Binnen
Cool Moves Volley zijn er zes niveaus, waardoor je op je eigen niveau kunt leren smashen, duiken,
serveren en blokken. De jeugd van
Oradi/Omnia is groeiende en daar is
de vereniging trots op. Ook jongens
weten de club nu te vinden! Er worden zowel op dinsdag in Kudelstaart
als op woensdag in Aalsmeer trainingen gegeven. Wil je meer informatie of gewoon een keer mee
doen? Kijk dan op fe website voor
de lesuren www.svomnia.nl of stuur
een mail naar volleybal@svomnia.nl

Warm-up bij FC Aalsmeer

Kom verkleed als boertje/boerinnetje

Klossende klompen en
meer bij Boerenvreugd
Aalsmeer - Op zondag 4 oktober organiseert de activiteitencommissie van kinderboerderij Boerenvreugd weer een leuk evenement
voor jong en oud. Het boerenleven staat centraal op deze dag, onder de noemer ‘Klossende klompen
en Zwierige schorten’. Mensen van
de Simone Hoeve geven een demonstratie klompen maken. Zij nemen ook leuke artikelen mee, die
gekocht kunnen worden. Kinderen
kunnen op de foto met reuzeklompen. Verder is er een demonstratie
Wilgentenen vlechten op de boerderij. De kinderboerderij vindt het
leuk als kinderen zoveel mogelijk
verkleed komen als boertje of boerinnetje naar deze activiteit.
Er is ook een kaasproeverij, daar
kunnen de bezoekers smullen van
heerlijke kaasjes. Voor de kinderen
zijn er veel (ouderwetse) spelletjes
te doen. Hoepelen, bliklopen, steltenlopen, klompenbal en koe melken. Er zijn ook twee nieuwe spellen: groot boerderijdieren elektro
en boerengolf. In de knutselhoek
kan een vogelverschrikker gemaakt
worden en de boerinnetjes in de wei
kunnen hulp gebruiken bij de boe-

45 Jarig bestaan groots gevierd

Feestweek op Wegwijzer

Inloop tieners bij Binding

Ook tienerzorg
De Binding bestaat al meer dan
40 jaar en is inmiddels een begrip
in Aalsmeer en Kudelstaart. Naast
het organiseren van diverse activiteiten, worden zorgsignalen van tie-

men met de mensen van de KNVB
en Continental gediscussieerd over
het programma wat was afgewerkt
en hoe nu verder te gaan hiermee.
De KNVB (Marco Neuvel en afdelingen) zijn ter wille om de voetbalvereniging alle ondersteuning hierin te geven.
Er volgen in ieder geval nog twee
clinics volgend jaar in februari en
april, en dan zal FC Aalsmeer ook
de omliggende verenigingen uitnodigen hiervoor. Een goed begin
van iets moois wat zal moeten gaan
groeien binnen de jeugdafdeling
van de voetbalvereniging

renwas. In de infohoek leren bezoekers alles over bomen.
Een kijkje in de boerderijkraam met
‘Handmade Boerenvreugd’ artikelen
is ook zeker de moeite waard. De
activiteiten vinden zondag grotendeels plaats in de grote tent tussen
11.00 en 15.00 uur. Deelname is gratis. Kinderboerderij Boerenvreugd
is te vinden aan de Beethovenlaan
118a in de Hornmeer.

In Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - De inloop bij stichting
De Binding is dit schooljaar alweer
een tijdje open in zowel Aalsmeer
als Kudelstaart. Elke dinsdagmiddag
zijn de tieners (groep 6 t/m 8) van
Kudelstaart welkom aan de Graaf
Willemlaan 3 om spelletjes te doen,
te chillen, voetballen, kletsen en
meer. Op woensdag kunnen de tieners (ook groep 6 t/m 8) terecht in
Aalsmeer Oost. De inloop is vrijwel
altijd gratis, maar soms wordt een
kleine bijdrage gevraagd voor een
activiteit, bijvoorbeeld voor bingo.

Aalsmeer - Een geslaagde avond
deze week bij FC Aalsmeer was de
kick-off van de ‘Conti Warm Up’.
Trainers, assistent trainers en leiders
van de gehele jeugdafdeling waren
uitgenodigd deze activiteit bij te wonen. Als oefengroep waren de MB1
junioren aanwezig, die onder leiding
van Marco Neuvel van de KNVB een
training- en warming up demonstratie verzorgden.
Alles met bal, simpele oefenvormen,
dribbelen, passen, koppen, stabiliteit oefeningen en positie/partij spel
5:2 kwamen aan de orde. Na afloop van de training werd er nog sa-

ners opgevangen en worden deze,
daar waar nodig, door gegeven aan
derden, zodat tieners en ouders (op
tijd) de weg weten te vinden naar
de hulpverlening. Dit doet De Binding uiteraard met medeweten van
de ouders. De inloop in Kudelstaart
is op dinsdagmiddag open voor
groep 6, 7 en 8 van 15.00 tot 18.00
uur (vrije in- en uitloop) en voor eerste en tweede klas V.O. van 18.00 tot
20.30 uur.
Op woensdag van 12.30 tot 17.00
uur in Aalsmeer oost (Machineweg
12) voor groep 6, 7 en 8 en eerste
en tweede klas V.O. Voor meer informatie kan op dinsdag of woensdag contact opgenomen worden
met inge@debinding.nl of bel: 0613989307. Website: www.debinding.
nl.

Aalsmeer - De afgelopen week
was het feest bij basisschool de
Wegwijzer! Een 45 jarig bestaan kan
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Elke dag was er wat leuks
te doen. Op maandag was de Wegwijzer veranderd in een ware bioscoop. In verschillende klassen werden allerlei films gedraaid, voor iedere smaak was er iets te kiezen.
Op dinsdag werd het circustalent
van de kinderen aangeboord. Van
paardendressuur tot goochelacts;
alle klassen verzorgden een prachtige act! Er waren veel (groot)ouders
aanwezig om ‘s middags van deze
voorstelling te genieten. Met een
lekker zonnetje was het woensdag
fijn weer voor een vossenjacht! Zowel ouders als leerlingen van groep

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

8 moesten worden opgespoord in
de Hornmeer. Best nog wel spannend hoor, vooral die zwerver, met
die grijze baard... Donderdag werd
er onder toeziend oog van de chefkok van ‘Welkom Thuis’ gesneden,
gekneed, gehakt en gesmuld natuurlijk. De feestweek werd op vrijdag knallend afgesloten met een
glitter- en glamouravond op school.
Er werd volop gedanst en gespeeld
en ouders hadden tijd om eens lekker bij te praten en om ook een
dansje te wagen natuurlijk!

Week van de Veiligheid 5 t/m 10 oktober 2015

Samen voor
een veilig
Aalsmeer
Inbraakpreventie
begint bij uzelf!
Inbrekers zijn handig en komen
vaak veel makkelijker uw woning
binnen dan u denkt. Met relatief
beperkte maatregelen kunt u
inbraakgevoelige plekken in uw
woning aanpakken en uw woning
veel veiliger maken.
Vooral het keukenraam en andere ramen aan de achterkant
zijn zwakke plekken. Inbrekers
openen ramen in enkele seconden door een gaatje onder
de handgreep te boren. Of ze breken uw voordeur open
door de cilinder uit het slot te trekken. Ook in schuurtjes
wordt vaak ingebroken. Zorg dus ook daar voor goede
sloten.

Aalsmeer is een relatief veilige gemeente en
dat willen we graag blijven. Het is belangrijk
dat inwoners, jong en oud, zich veilig voelen in
onze gemeente. Thuis, in de wijk en op straat.
Gemeente, politie en brandweer werken intensief samen op het gebied van veiligheid, maar
inwoners kunnen er zelf ook veel aan doen.
Daarover leest u meer op deze pagina’s.
Het aantal inbraken in Aalsmeer is laag op het ogenblik. Afgelopen zomer gingen zelfs zes weken voorbij zonder inbraken. Dat
is goed nieuws, maar geen reden om achterover te leunen. Zeker
niet met de wintermaanden voor de deur. De ervaring leert dat
het aantal inbraken en overvallen juist in deze maanden stijgt.
Om die trend te keren is de politie het ‘Donkere Dagen Offensief’
gestart. Van oktober tot maart neemt de politie extra maatregelen tegen woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven.
Volgende week is de Week van de Veiligheid. Op dinsdag
6 oktober staan brandweer, politie en gemeente van 10.00 tot
15.00 uur samen op de weekmarkt met allerlei informatie en
handige tips over veiligheid.
Veiligeid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen
gaan wij voor een veilig Aalsmeer.
Jeroen Nobel,
Burgemeester van Aalsmeer

Tips om inbraken tegen te gaan
• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning verlaat,
al is het maar even. Vergeet de ramen en deuren op de
1e etage niet.
• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en niet
in de buurt van beweegbare ramen en deuren.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting. Criminelen
staan niet graag in het licht.
• Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping lastig is:
zet ladders en vuilcontainers weg.
• Zorg dat uw huis tijdens uw vakantie een bewoonde
indruk maakt. Laat met behulp van schakelklokken verlichting (onregelmatig) aan- en uitgaan. Laat de post
regelmatig uit uw brievenbus halen.
• Registreer uw waardevolle spullen en merk ze, liefst
met postcode + huisnummer.
• Wees voorzichtig met social media: vertel niet op
Twitter of Facebook dat u met vakantie bent.

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

In het kort zijn de eisen:
• Goedgekeurd en gecertiﬁceerd hang- en
sluitwerk op alle bereikbare deuren en
ramen en eventuele lichtkoepels.
• Verlichting bij voor-, achter- en tuindeuren.
• Een rookmelder op een centrale plaats op
elke verdieping.
• Zicht op degene die voor de deur staat.
Het certiﬁcaat ‘Veilige Woning’ geeft bij de
meeste verzekeringsmaatschappijen
een jaarlijkse korting op uw inboedelpremie.
Meer informatie vindt u op
www.politiekeurmerk.nl

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.
Burgernet wordt ingezet bij een overval, inbraak
of vermissingen. Deelnemers ontvangen een
spraak- of sms-bericht 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.
U kunt zich aanmelden bij Burgernet via
www.burgernet.nl.

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan met een smoesje om binnen te komen. Ze
ogen vaak betrouwbaar en zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank
of de thuiszorg zijn of dat ze de meterstand komen opnemen.
Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen.

Tips om babbeltrucs herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik
een kierstandhouder of deurketting.
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een
instantie of bedrijf komt.
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen en
dergelijke komen nooit zonder afspraak bij u thuis. Vraag
hen later terug te komen en bel naar de instantie om hun
verzoek te controleren.
• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.
• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar 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.

Help mee aan de veilig

heid in uw wijk

Houd brand buiten de deur:
schaf een rookmelder aan

Veilig pinnen
Ook bij de pinautomaat komen babbeltrucs voor. Wees altijd
alert als u pint.
• Scherm bij het intoetsen van uw pincode de toetsen af.
• Laat u niet aﬂeiden. Ook niet als iemand zegt dat u bijvoorbeeld een bankbiljet of iets anders liet vallen.
• Staat iemand te dicht bij u? Vraag voordat u gaat pinnen of
deze persoon een stukje naar achteren gaat.
• Bent u toch slachtoffer geworden? Blokkeer dan direct uw
pinpas en doe aangifte bij de politie

Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal.
Dan kunt u de brand nog klein houden of op
tijd wegkomen. Tips voor een brandveiliger
leven.

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

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer: 112

Pas op voor vlam
in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak doordat
de vlam in de pan slaat. Dat komt, omdat
de pan te heet wordt of voedsel in de pan
droog kookt. Denkt u bij koken aan het
volgende:
• blijf bij de pan;
• gebruik een kookwekker om droog koken
te voorkomen.
• houd brandbare spullen zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken op veilige
afstand van het fornuis.

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

AALSMEER.NL/VEILIG

Babbeltrucs

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

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

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

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

Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Ernstige misdrijven kunt u anoniem melden. Telefonisch of via
www.meldmisdaadanoniem.nl.
Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en
brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig.

AALSMEER.NL/VEILIG
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Informatiebijeenkomst over
start leesgroep geschiedenis

AAS wint kraker van KC2
Aalsmeer - Het seizoen 2015-2016
werd bijna traditioneel geopend met
het duel AAS 1 tegen KC 2. KC staat
voor Kennemer Combinatie en is
een extern samenwerkingsverband
van schaakverenigingen in Haarlem en omstreken. De Azen hadden twee invallers die niet bepaald
verzwakkingen waren, FM Johannes Rudolph en Redmar Damsma
vervingen Jasper van Eijk en Ben de
Leur. Daardoor had AAS maar liefst
2190 Elo aan de borden en twee Fide Meesters, daarmee het sterkst
opgekomen team van de 4 tweede
klassen landelijk! Desondanks werd
het een harde en spannende strijd.
Op bord 1 deed kopman en teamleider AJ Keessen zijn werk door de
sterke Max Kerkvliet op remise te
houden. Fide Meester Jeffrey speelde tegen de tactisch altijd gevaarlijke Benjamin Go en toonde weer
zijn positionele kwaliteiten door
Benjamin langzaam maar zeer zeker van het bord te schuiven. Op 3
liet Ad van de Berg zien waarom hij
vele malen seniorenkampioen van
Nederland is geweest en gaf Hicham weinig kansen in de partij.
De overmacht op de bovenste bor-

den werd bevestigd door de tweede
Aalsmeerse FM, Johannes Rudolph
die weer superieure techniek en
diep inzicht in het schaken toonde
en daarmee de Azen op een prettige 3.5-0.5 bracht. Op de onderste 4
borden ging het aanmerkelijk moeizamer. Mark Trimp, vorig jaar één
van de topscoorders van het team,
verloor verrassend van Gerard Rill.
Paul Schrama speelde op 6 tegen
de sterkste bezoeker, FM Richard
Duijn, die jaren Meesterklasse
speelde voor Amstelveen. Het duel
eindigde op een afgekloven remise,
waarmee de Azen het eerste matchpunt binnen haalden. Redmar, nog
wat roestig na een jaar van voornamelijk werken, haalde de wedstrijd
definitief binnen door remise te spelen tegen Rene Bakker. De underrate Ron Wezel was op het laatste
bord helaas te sterk voor de Hunker en hiermee werd de stand 4.53.5 voor AAS en zijn de eerst matchpunten binnen en werd na gezellige analyses met de sympathieke tegensanders traditioneel vertrokken
naar de Bamboehof voor een voedzame maaltijd.
Door Ben de Leur

Rivierkreeft veel gezien...
Aalsmeer - “De rivierkreeft heb ik
in Aalsmeer nog niet gezien maar
nabij de Amstelveense Poel, bijvoorbeeld op het parkeerterrein
naast het Amstelveense gemeentehuis) regelmatig. In het Amsterdamse bos ook al een aantal keer scharen aangetroffen. Ze komen dus vaker voor dan men denkt maar of ze
lekker zijn weet ik niet. Op de website www.waarneming.nl kun je dit
soort ontmoetingen met (bijzondere) dieren melden en daardoor ook
zien wat er in een bepaald gebied
allemaal rondloopt/vliegt”, laat Josine van Erp weten.
“De rivierkreeft komt mogelijk uit
het water van het Amsterdamse bos.
Ik ben er regelmatig eentje tegengekomen op het fietspad in Amstelveen. Op de website van het Amsterdamse bos vindt u meer informatie over de rivierkreeft: www.amsterdamsebos.nl”, aldus de reactie
van Jowita Koopman.
“Ik las het artikel over de rivierkreeft op de Zwarteweg. Wij wonen
ook in deze straat en hebben deze
kreeften ook al diverse keren rondom ons huis waargenomen. Er zat er
zelfs eentje in de schuur en die bezorgde mijn dochter van 6 de stuipen op het lijf! Ze schrok zich rot
en gilde het uit! Met een schepnet
hebben we onze vriend weer in de
sloot gekieperd. Ze zijn best agressief en helemaal niet bang. Vooral
als het hard geregend heeft schijnen ze uit het water te komen. En
omdat vrouwtjes wel meer dan 1000
eitjes kunnen leggen en ze nauwelijks natuurlijke vijanden hebben,

zullen we ze wel vaker tegen gaan
komen in de toekomst! Op internet
is best veel te vinden over de opmars van deze kreeft in Nederland,
onder andere op de sites omroepwest en natuurbericht. Omdat ze
best een bedreiging blijken voor alles wat in een sloot leeft (ze vreten
alles op en vermenigvuldigen zich
snel), moeten wij misschien maar
opstaan als natuurlijke vijand. Ze
schijnen namelijk prima te smaken.
Hier dan ook een link naar een artikel waarin wordt uitgelegd hoe je ze
lekker kunt klaarmaken: http://campusblog.nl/2010/09/rivierkreeft-terroriseert-nederlandse-waterenmaar-smaakt-lekker/”, schrijft Frank
Spring in ‘t Veld.
Tot slot: Nog niet gezien in Aalsmeer
door Josine, maar wel door vele andere inwoners. Zo is de rivierkreeft
uit het water van het Oosterbad gevist, is ‘gespot’ op de Vuurlijn in De
Kwakel en heeft zich onder andere
laten zien op de terrassen van bewoners in de Fuchsiastraat. “Ook
hebben wij ze in de avond over het
fietspad zien lopen. Iets wat wij hiervoor nooit eerder hebben gezien.
Volgens onze buurman (kok) gaat
het om rivierkreeften, wat zou betekenen dat ons water erg schoon is.
Toch wel geweldig dat onze wateren in Aalsmeer zo schoon blijken te
zijn”, zo eindigt Dinja Witbraad positief haar bijdrage. Het blijkt wel,
geen ‘nieuwe’ bewoner deze rivierkreeft en zeker niet zeldzaam. Wel
leuk dat er zo ruim gehoor is gegeven aan de oproep vorige week van
Ria Scheewe. Bedankt allemaal.

Nog mogelijk tot 31 december!

Ruim 96.000 omzettingen
naar inschrijfduur
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Uitgaanscentrum voor jong en oud

Studio’s Aalsmeer weet
publiek te versieren
Aalsmeer - Zondag 27 september wachtte het Aalsmeerse publiek
een bruisend onthaal in het Crown
Theater. Over de rode loper trappelden honderden kindervoetjes, wandelden honderden ouderen en alles
wat er tussen in zit had een nieuwsgierige tred, want belangstelling
was er meer dan te over. Gerekend was er zeker op 1500 personen, maar het werd veel meer dan
het dubbele. Het geboden kijkje
achter de schermen werd een compleet feest voor groot en klein. Er
kon niet alleen gekeken en geluisterd worden, maar ook gekookt, geknutseld, geschminkt, lasergamen
en er was een dansworkshop voor
kleuters en tieners, proeflessen in
judo, Radio Aalsmeer liet zien hoe
radio wordt gemaakt. Britt en Joris
ontpopten zich tot ware presentatoren. Er was een rondleiding langs
vliegtuigen, helikopters en een heuse F 16. Buiten vermaakten kinderen zich met het springkussen. In de
grote zaal kon men de sfeer proeven van het programma Brooklyn
Nights, wat een wervelende show
met een heerlijk dynamische decor. De belangstellende bezoekers
swingden - na alle vrolijke klanken
- de trappen weer af naar een volgend evenement want in de Club:
‘De mooiste comedy club van Nederland’ was er een optreden van
Badaboom! Standup comedians
die gedurende de wintermaanden
voor prikkelende shows gaan zorgen. ‘Kinderen even de handen van
de oren houden.’ Dat hoefde natuurlijk niet voor wie een kijkje achter de
schermen nam van het Junior Songfestival. In de pianobar was het de
Voice of Holland deelnemer en derde jaars student van het conservatorium Marvin Kneefel die het publiek
met zijn zang en pianospel wist te
imponeren. Onthoud zijn naam! Daniëlle Jonker had heel veel succes
en aanhang met haar verantwoorde snackbar, helaas ging er iets mis
met de apparatuur, maar de jonge
deelnemers kregen uiteindelijk toch
waarvoor zij gekomen waren: iets
lekkers te eten. In de overvolle wandelgangen was er voor iedereen genoeg te eten en te drinken hetgeen
sfeerverhogend werkte. In het meer

afgelegen gedeelte van het immense gebouw is nog zeker tot het einde van dit jaar er de expositie 200
Graetest Paintings te zien. Niet de
meest ideale omgeving om kunst
te tonen, maar wat is het de moeite waard om een bezoek te brengen
aan deze tentoonstelling. 200 Replica’s van ’s werelds meest beroemde
schilderijen van de middeleeuwen
tot vandaag. Het is een les kunstgeschiedenis die je niet mag missen. Hoe de bevlogen en enthousiast vertellende samensteller van deze tentoonstelling, Mart Walda, zijn
bezoek weet te boeien met zijn kijk
op kunst is schitterend! Dat gun je
iedereen die niet zoveel van kunst
weet. Want hoe leuk is het toch om
te weten dat het meest beroemde en
levensgrote schilderij van de Vlaamse schilder Jan van Eyck zeven keer
is gestolen, de beeldenstorm heeft
overleefd en nu een waarde heeft
van meer dan een miljard euro. Een
ander schilderij waar je niet op uitgekeken raakt en waar veel over
valt te vertellen is ‘De Tuin der lusten’, gemaakt in 1490 door Jeroen
Bosch. Het was Philips de Tweede
die het schilderij zo graag in zijn bezit wilde hebben dat hij er zelfs de
bewaker van het werk voor liet vermoorden. Natuurlijk is de Mona Lisa te bewonderen, ook dat schilderij werd ooit gestolen. Een Italiaanse
schoonmaker had jaren onder zijn
bed verstopt. Zie het schilderij van
Pieter Breughel de oude gemaakt
in 1559 en waarop alle Nederlandse spreekwoorden zijn te ontdekken. Urenlang kan men ronddwalen
in de wereld van de kunst om dan te
eindigen bij het atelier van Dion V.
Wat een geweldige ambassadeur is
deze jonge kunstenaar toch. Hij laat
het jonge publiek naar kunst kijken
die hen hun leven lang zal bij blijven.
Waar je zondag ook keek overal liepen vrolijke en nieuwsgierige mensen. Studio’s Aalsmeer heeft met de
grote en kleine zalen, met de immense studio’s de potentie om uit
te groeien tot een heerlijk, veilig uitgaanscentrum voor jong en oud.
Dat is de bezoekers aan deze open
dag wel duidelijk geworden.
Janna van Zon

Aalsmeer - Dit jaar hebben al
96.991 inwoners van de stadsregio Amsterdam hun woonduur om
laten zetten in inschrijfduur door
zich in te schrijven bij WoningNet.
Zo zorgen zij voor betere kansen op
een sociale huurwoning in de toekomst. Mensen die hun woonduur
niet hebben laten omzetten, maar
dat nog wel willen, hebben nog tot
31 december 2015 de tijd om dit te
doen. Woonduur is de tijd dat mensen in de stadsregio in hun huidige
huur- of koopwoning wonen. Toewijzing van sociale huurwoningen
op basis van opgebouwde woonduur is als gevolg van een wetswijziging afgeschaft.
Er is een overgangsregeling voor
mensen die al woonduur in de stadsregio hebben opgebouwd. Voor die
mensen is het verstandig zich nog
dit jaar in te schrijven bij WoningNet. Hun woonduur wordt dan automatisch omgezet in inschrijfduur. En
hoe meer inschrijfduur, des te groter
de kans op een sociale huurwoning
zodra dat nodig is. Wethouder Tom
Verlaan: “De helft van de nieuwe inschrijvers is 50 jaar of ouder. De cijfers tonen dat vooral het percentage
inschrijvers in de leeftijd van 30 tot
50 jaar achterblijft. Daarnaast zijn er

relatief minder inschrijvers tussen
25 en de 30 jaar. Voor deze mensen
is het vaak minder noodzakelijk om
zich in te schrijven. Maar ook huiseigenaren kunnen in de toekomst
in een situatie komen dat zij gebruik moeten maken van een sociale huurwoning. Bijvoorbeeld als gevolg van baanverlies of arbeidsongeschiktheid. Voor mensen die al
woonduur hebben opgebouwd, kan
het daarom raadzaam zijn om zich
in te schrijven. Inschrijving is dan eigenlijk een soort woonverzekering.”
In het afgelopen voorjaar is al campagne gevoerd door de Stadsregio, gemeenten en woningcorporaties om mensen te attenderen op
de wijzigingen. Komende maanden
intensiveren de Stadsregio, de woningcorporaties en de gemeenten
de communicatie om alle inwoners
van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel,
Purmerend, Uithoorn, Waterland,
Wormerland, Zaanstad en Zeevang
in te lichten over de mogelijkheid dit
jaar hun woonduur om te laten zetten in inschrijfduur. Meer informatie over de regeling is te vinden op
www.woningnetregioamsterdam.nl

Bingoavond bij
BV de Pomp

ligheid en spanning staan voorop.
Er worden 10 rondes gespeeld met
gevarieerde prijzen en één hoofdprijzenronde met twee waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft
u het niet te laten, want het rendement is altijd hoger dan uw inleg,
is het niet qua prijzen, dan wel qua
gezelligheid! Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp via 0297-344107.

Aalsmeer - Op woensdag 14 oktober is de maandelijkse bingo weer.
Buurtvereniging de Pomp houdt
meestentijds de tweede woensdag
van de maand haar bingo in ’t Baken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00
uur is iedereen van harte welkom,
lid of geen lid, jong of oud, gezel-

Neem eens de tijd om vallende bladeren te vangen.
- Michelle De la Haye HERFST
Deze herfst heb ik al eens eerder gezien.
Het eerste rillen van die tak daarginds komt me bekend voor,
die plotse wind stond hier niet zo lang geleden ook al en zie:
hoe volmaakt valt de regen weer in herhaling.
Naar beneden en altijd raak.
Wat bedoelt u, andere bladeren?
Waarom zijn het dan dezelfde?
Hoe springen ze dan zo geroutineerd uit hun bomen?
Waarom haperen ze niet in hun val?
Ze hebben dit duidelijk al eerder gedaan, ze kennen hun weg.
Maak mij niets wijs. Niets is ooit nieuw,
en zeker het einde niet.
Stijn Vranken, België 1974.
‘Wees gerust, maar niet hier’ 2011.

Aalsmeer - Op woensdag 28 oktober is er een informatiebijeenkomst
in de bibliotheek in de Marktstraat
voor de start van een leesgroep geschiedenis. Het initiatief komt van
de landelijke organisatie Senia, ANBO en de bibliotheek. Leesgroepen
geschiedenis bespreken 6 à 7 boeken per jaar. Ze maken een keuze
uit een gevarieerde boekenlijst, opgesteld door historici. De lijst bevat boeken over historische thema’s, van de vroege oudheid tot de
geschiedenis van de 20e eeuw. De

boeken worden besproken aan de
hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden
op www.senia.nl.
Wie belangstelling heeft is welkom
op 28 oktober van 9.30 tot 11.00 uur
in de bibliotheek. De bijeenkomst
is gratis en vrijblijvend. Aanmelden
kan bij Stichting Senia via 0570562656 of via info@senia, of bij de
bibliotheek: www.amstelland-bibliotheken.nl

Kijkje nemen kan t/m 10 oktober

Expositie beeldhouwgroep
in bibliotheek Marktstraat
Aalsmeer - Onder grote publieke belangstelling is op 18 september bij het Cultuurpunt in de Marktstraat de expositie van de Beeldhouwgroep Aalsmeer geopend. Niet
alleen familieleden, ook veel andere belangstellenden waren benieuwd naar de kunstwerken. De
expositie is samengesteld door circa elf ‘amateur’ beeldhouwers, hetgeen geresulteerd heeft in een grote diversiteit aan beelden. Het materiaal van de te bezichtigen beelden loopt uiteen van speksteen en
hout, wat relatief zachtere materialen zijn, tot beelden van marmer.
Het verschil in de gebruikte materi-

alen en de persoonlijke benadering
van de beeldhouwers heeft gezorgd
voor een breed scala aan beelden,
van figuratief tot abstract, van grote
beelden tot wat kleinere. Misschien
inspireert de expositie u om ook te
gaan beeldhouwen, bij De Werkschuit wordt een tweetal cursussen
aangeboden. Tot zaterdag 10 oktober is de expositie in het Cultuurpunt, boven in de bibliotheek in de
Marktstraat, nog te bezoeken. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kunnen de beelden bezichtigd worden. U ontmoet dan ook enkele beeldhouwers die aanwezig
zijn om nadere uitleg te geven.

Van links naar rechts: Zoë Huis, Sonja Knol, Eveline Buskermolen, Hans de
Jong, E. Knoop, Robert Buskermolen, Peter Buskermolen, Michiel Buskermolen en Patrick van den Hoek.

“Het was een geweldige ervaring”

Deelname Taptoe Show- en
Jachthoornkorps succesvol
Kudelstaart - Afgelopen week hebben acht leden van het Show- en
Jachthoornkorps Kudelstaart en hun
instructeur mee gedaan met de Nationale Taptoe in de Ahoy Rotterdam. Samen met muzikanten uit
heel Nederland hebben ze de opening verzorgd van dit grootse evenement. Met 130 muzikanten was er
een show ingestudeerd die de opening, van de in totaal zes voorstellingen, verzorgde. De show van het
Historische Tamboer en Jachthoornkorps bestond in totaal uit vier verschillende korpsen; De koninklijke
Marechaussee, De Grenadiers, De
Koninklijke Luchtmacht en het Regiment van de Garde Jagers. De Kudelstaartse leden waren ingedeeld in
de laatste twee. “Het was een geweldige ervaring om mee te doen aan dit
evenement”, aldus de acht leden van
het Show- en Jachthoornkorps. “Tijdens het repeteren hebben we veel
kunnen leren van beroepsinstructeurs met veel ervaring. Dit geheel en
het kunnen spelen tussen beroepsmuzikanten maakte het tot een onvergetelijke ervaring.”
Er waren binnen en buitenlandse
korpsen, die de voorstelling compleet maakten. De rode leidraad va
de voorstelling waren drum- en tamboerkorpsen. Speciale gast was Cesar Zuiderwijk (drummer Golden
Earring) die verschillende shows
heeft gegeven. Het repertoire van de
totale voorstelling was dan ook zeer

gevarieerd. Canada was vertegenwoordigd met The Delta Police Pipe
Band. Polen was er met The Representative Band of the Border Guard
en de Verenigde Staten hadden The
Quantico Marine Corps Band. Dit
werd aangevuld met diverse Nederlandse korpsen. “Onze leden hebben
zich vol overgave de gehele week ingezet om het publiek een onvergetelijke show te geven. Dit is toch wel
wat anders dan de ‘standaard’ optredens in Kudelstaart en omstreken”,
aldus het bestuur. Toch zijn ze blij
dat vrijdagavond 2 oktober om half
acht de ‘gewone’ repetities weer beginnen en dat ze zich samen met de
andere leden kunnen gaan opmaken
voor nieuwe nummers die tijdens de
SJK-middag ten gehore gebracht
zullen worden. Een kijkje komen nemen tijdens deze repetitie mag. Er
wordt geoefend in het muziekgebouw aan de (Biderdammerweg 116.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Kom kennis maken!

Mazda Donker en Donker
Automotive zelfde adres

Jaarlijkse midgetgolftoernooi

Bloemenzegelbokaal weer
voor de familie Geleijn
Aalsmeer - Zaterdag 26 september
heeft het jaarlijkse midgetgolftoernooi, georganiseerd door de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers, weer plaatsgevonden.
Dit toernooi wordt in samenwerking
met de midgetgolfclub Aalsmeer
gehouden. Deelnemers zijn trouwe
spaarders van bloemenzegels. Meer
dan 25 jaar hebben enthousiaste
deelnemers dit plezierige festijn al
mogelijk gemaakt. Zo ook afgelopen zaterdag, met prima weer, traden op de mooi aangelegde baan in
de Hornmeer vijf ploegen aan om te
strijden voor de fraaie wisselbeker.
Ook de titelverdedigers van de laatste keer: de familie Geleijn was weer
aanwezig om de eer te verdedigen.
Nadat de vijf deelnemende families
met een kopje koffie of thee en een
plakje cake waren welkom geheten
kon de strijd beginnen. Zou de familie die al drie keer eerder de beker in
ontvangst had mogen nemen hem
deze keer mogen houden? Na twee
spannende rondes over het midgetgolfparcours konden alle enthousiaste spelers genieten van een hapje en een drankje en werd de uitslag
bekend gemaakt.
En ja hoor, de familie Geleijn mag de

wisselbeker definitief mee naar huis
nemen. Met 179 punten waren zij de
onbetwiste winnaars. Helaas voor
deze familie worden er volgend jaar
nieuwe families uit de spaarkaarten getrokken en is er een nieuwe
wisselbeker beschikbaar om voor te
strijden en waren zij er dit jaar dus
voor het laatst bij. Op twee is Team
Doorson geëindigd met 184 slagen,
op drie Team Vollmuller met 215 slagen, op vier Team Doeswijk met 227
slagen en op vijf Team Buskermolen
met 233 slagen. Alle teams werden
bedankt voor deelname met een
prachtig boeket bloemen en natuurlijk een beker. Er kan worden teruggekeken op een geslaagd toernooi.
Dit toernooi is slechts één van de
acties die de Bloemenzegewinkeliers jaarlijks houden. Dit jaar is er,
in samenwerking met Van Kouwen,
weer een auto te winnen en diverse andere mooie prijzen, die de winkeliers van de vereniging beschikbaar stellen.
Wilt u volgend jaar ook van de partij zijn bij dit sportieve Midgetgolftoernooi of kans maken op de auto?
Blijf dan vooral bloemenzegels sparen en plakken! Vraag om bloemenzegels, u heeft er recht op!

Groot aantal gouden medailles

Succesvol twirlweekend
voor meiden SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 26 september namen Mireille, Solenne, Selina en Kim van SV Omnia 2000 deel
aan de twirlwedstrijd in Spijkenisse.
De organisatie was in handen van
de plaatselijke organisatie TOSS.
Met het onderdeel 1-baton kwamen
Mireille, Selina en Kim allen in een
andere categorie uit. Ze twirlden
een mooie routine en mochten alle
drie het goud in ontvangst nemen.
Bij het onderdeel 2-baton kwamen
Mireille en Solenne uit in de preteen
en junioren leeftijdscategorie. Mireille werd tweede en Solenne eerste. Vervolgens kwam het duo Selina en Kim in actie, met een mooie
gelijke routine mochten zij het goud
in ontvangst nemen. Vervolgens trad
Kim aan bij het onderdeel Super X
strut. Zij liet een nette oefening zien
en kreeg ook goud uitgereikt. Na de
pauze kwamen alle vier de twirlsters
de vloer op met hun dance twirl.
Voor Solenne een debuut met haar
muziek vanuit ‘Once upon a time in
the West’. Ze ontving het goud, gevolgd door Kim en Selina met zilver
en brons en mooie NK plaatsingspunten. Mireille liet ook een mooie
routine zien, ondanks een blessure
pakte zij eveneens het goud!
Op zondag 27 september namen
Eefke, Nikkie en Selina deel aan de
twirlwedstrijd in Alkmaar waar de
organisatie in handen was van de
Alkaarmse twirlvereniging Vitality.
Bij het onderdeel 1-baton moesten
Eefke en Nikkie het tegen elkaar opnemen in de categorie senior beginner. Beide twirlden keurig, maar het
was een zeer grote categorie en ze
vielen beide helaas naast een podium plaats. Eefke kwam bij het onderdeel 2-baton uit in de categorie senior beginner en behaalde een
mooie eerste plaats en mocht het
goud in ontvangst nemen. Bij het
onderdeel super X-strut kwam Nik-

kie uit in de senior intermediate categorie en liet drie tegenstanders
achter zich en pakte hiermee goud.
In de middag kwamen beiden uit
bij het onderdeel dance twirl. Eefke had weer een hele grote groep
tegenstanders en behaalde jammer
genoeg geen podium plaats. Nikkie kwam uit in de senior intermediate categorie en had haar debuut
op de prachtige instrumentale muziek ‘Beethoven’s 5 secrets’ en liet
een sierlijke routine zien. Ook Nikkie
had veel tegenstanders en behaalde
geen podiumplaats. Als laatste deze
dag was het ensemble aan de beurt
met invalster Selina. Eefke, Nikkie
en Selina lieten een keurige routine
zien en mochten de , hun zeker welverdiende, gouden medaille in ontvangst nemen. Al met al was het
weer een heel geslaagd twirlweekend met mooie punten en prijzen.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor informatie over twirlen kan contact worden opgenomen
met de Productgroep Coördinatoren
Valerie Leliveld en Linda Nederstigt
per email: twirlen@svomnia.nl.

Aalsmeer - Vandaag 1 oktober
slaan Automobielbedrijf Donker en
Donker Automotive hun handen in
één. Twee jonge startende ondernemers Jimmy Frederiks en Lex Hendrikse starten hun bedrijf onder de
naam Donker Automotive. Ze vestigen zich in de showroom bij Automobielbedrijf Donker in de Visserstraat 36.
Lex en Jimmy zitten al vele jaren in
het autoverkoopvak en liepen al enige tijd met het idee om voor zichzelf te beginnen. De drijf om voor
de klanten de juiste service te bieden en op zoek te gaan naar de gewenste auto, nieuw of gebruikt, willen ze gaan doen vanuit hun eigen
onderneming. Na contact met Piet
Donker van Automobielbedrijf Donker, die zelf de autoverkoop doet in
z’n eigen bedrijf, is het idee gekomen om hun te starten bedrijf Donker Automotive in de showroom van
Mazda Donker neer te zetten.
Lex en Jimmy willen met ‘een heldere kijk op auto’s’ de service geven

die er in een autobedrijf verwacht
wordt, van verkoop tot reparatie en
onderhoud. De werkplaats van Automobielbedrijf Donker geeft hier de
juiste aanvulling aan. Mazda Donker, zoals vele dit bedrijf al kennen,
is al 30 jaar gevestigd in Aalsmeer.
De nieuwe samenwerking geeft
voor beide partijen nieuwe mogelijkheden om klanten alles te kunnen bieden wat met auto’s te maken
heeft. Dit kan zijn kopen, leasen en
financieren van een auto en natuurlijk de onderhoudswerkzaamheden,
reparatie en APK.
Jimmy en Lex zijn voor vele geen
onbekende in Aalsmeer en de twee
nodigen u van harte uit om hen te
komen feliciteren en kennis te komen maken met hun nieuwe bedrijf Donker Automotive. “Wij zien u
graag in onze showroom in de Visserstraat”, aldus Jimmy en Lex. De
openingstijden zijn van maandag tot
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op
zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur. De
koffie staat klaar!

Leny Bark: “Shiatsu geeft
mij rust van binnen”
Aalsmeer - Na enkele zware aandoeningen kon Leny Bark alleen
nog uitgeblust op de bank liggen.
De vermoeidheid ging maar niet
over. Tot ze iets geheel nieuws probeerde: shiatsu. Nu maakt Leny
weer wandeltochten met haar hond.
Twee hartinfarcten, stents in haar lichaam, een jaar heftige pijn en uiteindelijk een galsteenoperatie. Leny
Bark (60) heeft het flink voor de kiezen gehad. En daarna was ze constant extreem moe. “Ik had nergens
meer energie voor. En ik was doodsbang dat ik weer iets ernstigs mankeerde. Ik kreeg angstaanvallen en
moest angstremmers gaan slikken.
Bovenop de cholesterolpillen die ik
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal
en wist niet hoe ze daar uit moest
komen. Tot ze in de krant een interview las met Petra van der Knaap,
die zich in Aalsmeer had gevestigd
met haar San Bao Praktijk voor shiatsu massagetherapie. “Ik had nog
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik
dacht: laat ik dat maar eens proberen.” Niet veel later lag ze op de mat
waar de therapeute haar klanten
behandelt. Een bijzondere ervaring.
“Ze legde iets warms op de littekens
van mijn operaties. Daarna drukte
ze zachtjes met haar duimen op verschillende plekken op mijn lichaam.
Tussendoor luisterde ze steeds naar
mijn polsslag. Het was heel ontspannend.”

Shiatsu is een Oosterse behandelwijze om mensen van gezondheidsklachten af te helpen. Een klacht –
zoals pijn of vermoeidheid - betekent in deze leer, dat er een blokkade zit in de energiebanen (‘meridianen’) in het lichaam. Die blokkade
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd
op de plek waar iemand de klacht
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat kan ontstaan door een klap
op je hoofd. Maar ook omdat je je
schouders te veel aanspant. Of je
bovenbenen. De shiatsutherapeut
spoort de blokkades op en laat de
lichaamsenergie weer stromen, zodat de klacht verdwijnt.
“Het geeft mij rust van binnen”, zegt
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Petra geweest ben, voel ik me heerlijk.
De pijn in mijn armen en benen is
niet helemaal weg, dat komt door de
cholesterolmedicijnen. Die zijn heftig voor je spieren. Maar ik heb mijn
energie terug. In elk geval voldoende om de dingen te doen die ik leuk
vind. Ik kan weer fietsen en zwemmen. Ik loop weer met de hond. Alles wat ik zo lang heb moeten missen.” Ze hoeft geen angstremmers
meer te slikken, en angstaanvallen
heeft ze niet meer. Maar aan stoppen met shiatsu denkt ze voorlopig niet. “Het doet mij lichamelijk en
geestelijk zoveel goed, ik ga er lekker mee door.”
Meer weten of een afspraak maken? Kijk op www.sanbaopraktijk.nl.

RKDES laat in slotfase
winst liggen: 1-1
Kudelstaart - RKDES heeft in zijn
vierde wedstrijd van dit seizoen wederom tegen het nog ongeslagen
Buitenveldert in de slotfase de winst
weggegeven. Prachtig mooi weer
op een prachtig nieuw kunstgrasveld en wat goed te maken van de
afgelopen twee wedstrijden waarin
steeds in de eindfase punten werden gemorst. Kortom, alle ingredienten voor een mooie pot voetbal
op sportpark Calslagen.
Jordy van Duijn is nog steeds geblesseerd, evenals Chiel Kok maar
Justin de Haan kon na blessure
leed weer op de bank beginnen. De
Afas/Nieuwendijk brigade begon
goed aan de wedstrijd. Al na drie
minuten stond Raymond Baars alleen voor de keeper, maar zijn inzet
wist de keeper nog net te pareren.
Vlak erna mocht Ivo Lentjes aanleggen voor een vrije trap, rand zestien,
maar wederom lag de keeper van
Buitenveldert in de weg. Ook de rebound kon door Maarten van Putten
niet binnen gewerkt worden. Het
was het wel Maarten die de plaatselijke FC op voorsprong bracht. Hij

kapte de bal op de achterlijn en wipte de bal miraculeus over de keeper
heen en via de lat rolde de bal over
de lijn. In de tweede helft werd Buitenveldert regelmatig helemaal weg
gespeeld met fris combinatie voetbal en er werden ook legio kansen
gecreëerd, te veel om op te noemen.
Maar als na een uur 5-0 op het scorebord had gestaan, had het zeker
de kansen verhouding goed weergegeven, maar dat stond er niet.
Mooie aanvallen waar de eindpass
niet goed van waren, maar ook 100
procent kansen die er maar niet in
willen. De vrije trap van Ivo Lentjes
werd door de keeper van de lijn gehaald. In de rebound had Maarten
van Putten, moeten scoren maar
deed dit niet. Het laatste kwartier
van de wedstrijd kon Buitenveldert
het allemaal niet meer belopen en
ging de beuk er maar in. Invaller
Frank Brugman werd twee maal van
achteren neergesabeld, maar de arbiter vond het allemaal niet zwaar
genoeg voor een gele kaart, terwijl
toch twee maal rood terecht zou zijn
geweest. Vooral Danny Geervliet

Goed gesprek in de frisse lucht

WalkNtalk: Coachting tijdens
wandeling in de natuur
Aalsmeer - Herken je dat ook,
dat na een lange dag op kantoor
of binnen in huis te hebben gezeten, de frisse lucht wat helderheid
in je hoofd kan geven? Of een korte wandeling de lucht kan klaren en
je weer fris tegen het werk of obstakels kan aankijken? Dan is wandelcoaching misschien iets voor
jou! Wandelcoaching is persoonlijke coaching tijdens een wandeling in de natuur, zoals het Amsterdamse bos of het strand bij Zandvoort. Als iemand vastloopt, zich
leeg voelt, het gevoel heeft op te zijn
of geen voldoening meer uit het leven of werk haalt, helpt wandelcoaching op een andere manier naar
de bestaande situatie te kijken, en
hierin verandering te brengen. Een
wandeling duurt ongeveer een uur
en het aantal wandelingen hangt af
van de persoon zelf.
Uit onderzoek blijkt dat natuur en
bewegen stress vermindert, goed is
voor de doorbloeding, helpt bij vetverbranding, helpt bij slaap-waak
ritme en een laag zelfbeeld. Daarnaast vergroot het het geluksgevoel, het kan depressie en angststoornissen tegengaan of verminderen en het stimuleert de aanmaak van cortisol en endorfine. Suzanne Veldhuizen, drijvende kracht
achter WalkNtalk, zoekt zelf ook de
natuur op om tot rust te komen en
ziet dat mensen om haar heen baat
hebben bij het onthaasten in de natuur. Daarnaast merkte ze in haar
gesprekken met cliënten dat een

wandeling in het park zeer positief
werkte. Mensen praatten gemakkelijker en kwamen sneller tot de kern.
Voor sommige mensen bracht het
rust in het gesprek, omdat er in een
kantoor de spanning kan hangen
dat er gesproken ‘moet’ worden,
terwijl tijdens de wandeling ook een
voorbijvliegende vogel kan worden
bekeken. Al deze redenen vormden
de aanleiding om de overstap naar
wandelcoaching te maken. Een persoon vertelde over de wandelcoaching bij WalkNtalk: ’Na de sessie
voelde ik me heel sterk, vastberaden
en positief, en nog fit ook…’
Het gezicht achter WalkNtalk
Suzanne Veldhuizen, oprichter van
WalkNtalk, heeft een aantal jaren
ervaring in de hulpverlening.
“Als hulpverlener heb ik heel wat
mensen mogen begeleiden. Regelmatig zag ik dat mensen ondanks
hun schat aan talenten en krachten
toch vastliepen in hun leven. Ik zie
het als een voorrecht om met mensen te mogen werken en hen te stimuleren om tot bloei te komen. Het
raakt me altijd weer als ik zie dat ze
verder komen. Hierin ligt mijn passie om coach te zijn, en de reden dat
ik nu ook wandelcoach ben geworden”, aldus Suzanne.
Geïnteresseerd in wandelcaching?
Of nieuwsgierig of een wandeling in
de natuur ook jou kan verder helpen? Kijk op de website www.walkntalk.info voor meer informatie.

FC Aalsmeer verslikt zich
in Ankaraspor
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft medekoploper Sporting Martinus los
moeten laten. De Amstelveners lopen twee punten uit na de halve misstap van Monnich en zijn mannen in
Amsterdam tegen Ankaraspor (22). Het puntenverlies kwam rauw op
het dak van Aalsmeerders dat vooral na de rust de betere partij was en
goede mogelijkheden kreeg om te
scoren en de wedstrijd te beslissen.
Lennart Eberharter nam de doelpunten bij de bezoekers voor zijn rekening. De eerste helft op sportpark
Middenmeer was weinig verheffend. FC Aalsmeer en Ankaraspor
lieten slordig voetbal zien meer dan
drie, vier kansjes konden er niet genoteerd worden. Niet boeiend voor
het publiek, waarvan het grootste
deel uit het bloemendorp kwam. De
belangstellenden veerden een moment op toen F C Aalsmeer speler Lennart Eberharter, op tijd hersteld van een blessure, in het strafschopgebied werd onderuitgehaald.
Velen dachten aan een strafschop,
de arbiter van dienst niet. Tot aan
de rust waren de bezoekers, zonder de verdedigers Mark Schut en
Richard de Vries, nog een keer dreigend met een schot over de lat. Het
antwoord van Ankaraspor bevatte
dezelfde elementen. Ook over. Brilstand na vijf en veertig minuten bereikt. Direct na de pauze werd FC
Aalsmeer ruw wakker geschut. Een
goede aanval door het midden en
weinig in de weg gelegd door FC
Aalsmeer stormde de spits van de
thuisclub richting de openingstreffer. Doelman Jeremaih Veldman
moest zijn meerdere erkennen. De
reactie van FC Aalsmeer kwam snel.
Via de zijkanten, vooral van rechts
waar Eberharter steeds meer de bal

opeiste, werd de formatie van trainer Monnich gevaarlijk. Na een
goed lopende combinatie, opgezet
door Damain Veldman, kwam het
leer via Jeroen Ezink bij Eberharter.
Op het juiste moment op de juiste
plaats betekende voor de Aalsmeerders de gelijkmaker. Lennart Eberharter was aan de kant van de bezoekers de opvallenste speler. Bijna bij elke aanval was de voetballer, vorig seizoen nog veelal acterend als verdediger, betrokken. Zijn
spel werd beloond met een tweede doelpunt. Een dieptebal van achteruit stuiterde hoog op, problemen
voor de Amsterdamse goalie. Niet
voor Eberharter die handig de 1-2
in het doel tikte. De rappe aanvaller toonde zijn goede vorm in Amsterdam. Als je echter een minpuntje over de doelpuntenmaker wil optekenen, is het dat de aanvaller zijn
ploeg aan meer treffers had moeten
helpen. De kansen daarop kreeg
Eberharter voldoende. Jammer voor
de spits en FC Aalsmeer dat het
doelnet niet meerdere malen werd
gevonden, dat brak de bezoekers
in de slotfase lelijk op. Vier minuten voor tijd sleepte Ankaraspor er
een van de weinige hoekschoppen
uit die vrijwel voorheen ongevaarlijk
waren. Dit keer niet. De Aalsmeerse defensie reageerde uiterst slap
op de corner. Zo slap dat de aanvaller van de thuisploeg FC Aalsmeer
een behoorlijke kater bezorgde door
de 2-2 achter Veldman te schieten.
Onnodig eerste puntenverlies voor
de selectie van Monnich. Zondag 4
oktober aan de Dreef tegen een andere kanshebber, Buitenveldert dat
ternauwernood aan een nederlaag
ontsnapte in Kudelstaart.
Kees van ‘t Schip

van Buitenveldert ging regelmatig
zwaar over de scheef. De ingevallen Justin de Haan schoof de bal na
een mooie actie voor de goal, maar
ook Rutger Spaargaren kon de bal
niet in het doel krijgen. In de 94ste
minuut werd deze middag voor RKDES nog een grotere nachtmerrie.
Wederom Frank Brugman werd op
de rand van de zestien getorpedeerd, maar de scheidsrechter wilde of durfde niet meer te fluiten en
in de uitval wist Buitenveldert zijn
enige uitgespeelde kans nog te verzilveren ook: 1-1. De laatste minu-

ten brak er zowaar nog een opstootje uit. Al met al een prima wedstrijd
van de Afas/Nieuwendijk brigade,
vooral de tweede helft was uitstekend, alleen de afronding moet beter, uiteindelijk gaat het om het benutten van kansen. De verdediging
heeft ondanks het gemis van Jordy
van Duijn nagenoeg niets weggegeven, ook een compliment waard.
Als DES zo blijft voetballen dan
komt dat kleine beetje geluk ook
echt wel. Komende zondag naar het
puntloze CTO 70.
Eppo
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Basketbal jeugd

Eerste toernooi kids U10

Waterpolo

Heren1 start seizoen goed
Aalsmeer - Op zaterdag 26 september stond voor het eerste herenteam van Oceanus waterpolo de
eerste competitiewedstrijd op het
programma. Na een goede voorbereiding en de winst vorige week in
de bekerwedstrijd werd er met grote
verwachtingen uitgekeken naar het
begin van de competitie. Dit seizoen
is de selectie met drie nieuwe spelers uitgebreid. Zo kwamen er twee
spelers terug op het oude nest. Keeper Stanley Moolhuijsen kwam over
van De Ham uit Wormerveer. Hij
speelde daar diverse jaren in de
Eredivisie. Daarnaast kwam Sander
Oomen over van het gerenommeerde AZC uit Alphen a/d Rijn. En werd
ook Paco Martina aan de selectie toegevoegd. Deze speler neemt
internationale ervaring vanuit Curaçao mee naar Aalsmeer. Tijdens
de eerste competitiewedstrijd was
DAW uit Alkmaar de tegenstander.

Door onder andere goed uitgevoerde contra aanvallen liep Oceanus
al snel uit. De uitstekende verdediging, die ook dit seizoen tot nu toe
weer staat als een huis, zorgde er
voor dat men de wedstrijd gedegen
kon uitspelen. Via de periodestanden 5-0, 2-1, 3-3 en 5-1 werd uiteindelijk de eindstand van 15-5 bereikt.
Een overwinning die aangeeft welke
intentie de heren van Oceanus dit
jaar hebben. Topscoorder deze wedstrijd werd Jos Vergeer. Hij scoorde
4 maal. De overige doelpunten werden gescoord door Jeffrey Eickhoff,
Quintus Spruyt, Kevin Melman, Paco
Martina, Yoeri Berk, Arjen Loef en
Istvan Spaargaren.
Overige uitslagen:
Oceanus Dames 1 - Aquarijn 5–11
Oceanus Dames 2 - Watervlo2 4–19
Oceanus Heren 2 - ZPCH 2
6–12
Oceanus Heren 3 - Aquarijn 3 12–3
Oceanus Heren 4 - Dolfijn 4 10–8

Aalsmeer - “Er wordt aan mijn jas
getrokken: Juf, gaan we al?! Nog
half slapend sta ik voor de Waterlelie, klaar om de U10 hun eerste toernooitje te coachen”, vertelt
coach Anniko van Basketbalvereniging Aalsmeer. Ze hebben er zin in
hoor, allemaal vol energie en klaar
om te gaan. Na aankomst in Volendam was het gelijk omkleden en inspelen. Om 12.30 uur begon dan
hun allereerste wedstrijd. Het begon
goed, de bal oppikken en meteen
naar de basket. Het andere team,
dat bestond uit wat grotere kinderen, had wel wat meer ervaring, dat
was duidelijk te zien. Het ging allemaal wat moeilijk, maar Neal en Joris hadden mooie puntjes gescoord.
Een beetje teleurgesteld waren ze

toen ze meteen de tweede wedstrijd
in gingen. De kids van BV Aalsmeer
gingen er weer hard tegenaan en
dit keer waren de teams wat gelijker
aan elkaar en vlogen de ballen in de
basket en werden er mooie puntjes gescored en zelfs een driepunter van Iwan, wat veel applaus opleverde. Lucas dribbelde heel makkelijk door de verdediging van de tegenstanders heen waardoor Maaike, Pelin en Sem prima punten konden scoren. Het eindsein klonk en
het hele team vrolijke kinderen
stormde schreeuwend op de coach
af ‘We hebben gewonnen!”. Toch
een mooie afsluiting van hun eerste
toernooitje en voor volgende week
zaterdag staat er weer één op hun
programma

Wereldrecord gehaald!

Froukje Europees kampioen
bankdrukken in Italië

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 3 oktober:
F.C. AALSMEER
Valleivogels 1 - F.C.A. 1
14.30 u
EVC 2 - F.C.A. 2
12.30 u
F.C.A. 4 – VVC 5
14.00 u
F.C.A. 5 – Arsenal 6
14.30 u
F.C.A. 6 – RKAVIC 4
14.30 u
Wartburgia 45+ - F.C.A. 45+ 16.00 u
Vrouwen
AMVJ. VR.2 - F.C.A. VR.1
12.30 u
Junioren
F.C.A. A1 – F.C.A’dam A1
12.00 u
SCW A1 - F.C.A. A2
12.00 u
F.C.A. B1 – UNO B1
12.00 u
F.C.A. B2 – Arsenal B1
12.00 u
F.C.A. B3 - Kockengen B1 14.00 u
De Dijk B2 - F.C.A. B4
13.00 u
EDO C2 - F.C.A. C2
12.15 u
F.C.A. C4 – RKAVIC C1
12.00 u
VVC C6 - F.C.A. C5
14.00 u
F.C.A. C6 – HSV’69 C1
16.00 u
Pupillen
F.C.A. D1 – F.C.A’dam D2
10.15 u
F.C.A. D2 – Pancratius D2
8.45 u
Hertha D1 - F.C.A. D3
11.15 u
Pancratius D5 - F.C.A. D4 11.30 u
F.C.A. D6 – Pancratius D8
8.45 u
Roda’23 E2 - F.C.A. E2
11.45 u
DIOS E3 - F.C.A. E3
10.00 u
F.C.A. E4 – Pancratius E4
10.15 u
Amstelveen E3 - F.C.A. E5 10.30 u
Roda’23 E9 - F.C.A. E6
9.00 u
F.C.A. E8 – HBC E11
10.15 u
F.C.A. E9 – Argon E8
8.45 u
Legm.vogels F1 - F.C.A. F1 11.00 u
F.C.A. F2 - CSW F1
8.45 u
F.C.A. F3 – DIOS F4
8.45 u
Abcoude F4 - F.C.A. F4
12.00 u
Legm.vogels F5 - F.C.A. F5
9.00 u
F.C.A. F6G – Kon.HFC F13 10.15 u
F.C.A. F7G – UNO F7
8.45 u
F.C.A. F8 – Hillegom F8
8.45 u
DCG F7 - F.C.A. F9
12.30 u
RKDES F8 - F.C.A. F10
9.30 u
KDO F4 - F.C.A. F 11
11.45 u
Legm.vogels - F.C.A. F12M 11.00 u
Meisjes
Overbos MB.2 - F.C.A. MB.1 15.45 u
F.C.A. MB.2 – NFC MB.1
10.15 u
F.C.A. MD.1–Zuidvogels MD 8.45 u
CSW MD.2 - F.C.A. MD.2 12.30 u
IJburg ME.1 - F.C.A. ME.2 11.30 u
R.K.D.E.S.
Sp.Martinus D1-RKDES D1 14.30 u
RKDES D2 – SCW D2
11.00 u
RKDES D3 – Hertha D4
11.00 u
RCH E1 – RKDES E1
10.00 u
RKDES E2 – Roda’23 E3
11.00 u
VVC E4 – RKDES E3
10.45 u
RKDES E4 – Pancratius E13 9.30 u
RKAVIC E5 – RKDES E5
10.15 u
HBC E10 – RKDES E6
9.50 u
RKDES E7 – UNO E10
9.30 u
Badh’dorp E7 - RKDES E8
9.30 u

RKDES F1 – HBC F1
11.00 u
RKDES F2 – Legm.vogels F2 11.00 u
NFC F3 – RKDES F3
9.30 u
AMVJ F2 - RKDES F4
9.00 u
Badh’dorp F2 – RKDES F5 11.30 u
Kon.HFC F 17 – RKDES F6 8.45 u
RKDES F7 – Legm.vogels F8 9.30 u
RKDES F8 – F.C.A. F10
9.30 u
De Vecht F4 – RKDES F9
10.00 u
Badh’dorp 012 – RKDES 012 9.30 u
Vrouwen
KDO VR.1 – RKDES VR.1 13.30 u
Meisjes
RKDES MB1–Badh’dorp MB 13.00 u
Waterloo MC2-RKDES MC1 14.30 u
RKDES MC.2 – VVC MC.2
9.30 u
RKDES MD1–Buitenv.MD4 11.00 u
NFC MD.1 – RKDES MD.2 11.45 u
RKDES ME.1 – Swift ME.2 11.00 u
S.C.W.
Buitenveldert 1 - SCW 1
14.00 u
Legm.vogels 2 - SCW 2
15.00 u
SCW 3 – Amstelveen 4
14.30 u
SCW 4 – VVC 4
12.00 u
Hoofddorp 3 - SCW 5
14.45 u
AFC 35+2 - SCW 35+1
13.00 u
TABA 45+2 - SCW 45 +1 14.30 u
Junioren
SCW A1 – F.C.A. A2
12.00 u
Zandvoort B1 - SCW B1
9.15 u
SCW C1 – V&V C1
10.15 u
Pupillen
VVC D2 - SCW D1
12.15 u
RKDES D2 - SCW D2
11.00 u
SCW E2 – Pancratius E8
8.45 u
DSOV F3 - SCW F1
9.00 u
SCW F2 – UNO F4
8.45 u
Meisjes
Uitgeest MB1 - SCW MB1 14.30 u
SCW ME.1 – DSS ME.1
8.45 u
Zondag 4 oktober.
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Buitenveldert 1
F.C.A. 2 – Kon.HFC 4
Legm.vogels 3 - F.C.A. 3
F.C.A. 4 – Kon.HFC 5
Vogelenzang 3 - F.C.A. 5
F.C.A. 6 – Hoofddorp 7
Olympia Haarl. 4 - F.C.A.7
R.KD.E.S.
RKDES 2 – Ouderkerk 2
Olympia Haarl 2 – RKDES3
RKDES 5 – Overbos 2
RKDES 6 – Pancratius 9
Junioren
Kon.HFC A1 – RKDES A1
Heemstede A1 - RKDES A2
RKDES B1 – Kon.HFC B3
Hoofddorp B6 - RKDES B2
RKDES C1 – Overbos C1
RKDES C2 – Overbos C4
Spartaan C4 – RKDES C3
De Dijk C3 – RKDES C4

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

Aalsmeer - Donderdag 17 september zijn Froukje Koeckhoven
de Vries en haar coach Jerry Yorks
afgereisd naar Italië, waar in Riva
del Garda de Europese kampioenschappen Powerliften zouden worden gehouden. De kampioenschappen starten op vrijdag met het onderdeel squat. Op zaterdag 19 september was het de dag van het onderdeel bankdrukken. Er waren
rond de 200 deelnemers. Gestart
werd met een officiële ceremonie
waarin duidelijk werd hoeveel landen er mee deden.
Uit Nederland alleen Froukje Koeckhoven de Vries en zij mocht dan
ook met het prachtige bordje lopen
waarop Olanda stond. Na de ceremonie werd gestart met de dames
categorie bankdrukken en Froukje’s
doel was om haar wereldrecord te
verbreken. Tijdens de wereldkampioenschappen in Engeland had de

Aalsmeerse dit wereldrecord neergezet en ze was zeer gebrand om
dit te verbeteren.
Eerste poging 70 kilo ging prima.
De tweede poging, 73 kilo, was een
aanval op het wereldrecord en dit
verliep vlekkeloos.
Dit smaakte naar meer, maar helaas werd de derde poging van 75
kilo afgekeurd door de scheidsrechter. Door haar enthousiasme en gretigheid volgde Froukje niet goed de
commando’s van de scheidsrechter op en werd de beurt afgekeurd.
Maar goed, missie geslaagd: Europees kampioen bankdrukken worden met een nieuw wereldrecord.
Na de wedstrijd werd de inwoonster
door de president van de WDFPF,
Wim Backelant uit België, gefeliciteerd en tevens weer uitgenodigd
voor de wereldkampioenschappen
volgend jaar in Wales. Dus, Froukje is weer volop in training!

Voetbal

Onnodige nederlaag voor
FC Aalsmeer 2e klasser
Aalsmeer - Zaterdag tweedeklasser FC Aalsmeer heeft voor het eerst
dit seizoen een nederlaag geleden.
Benschop bleek aan de Dreef met
4-5 te sterk. De nederlaag was pijnlijk, aangezien de ploeg van Cor van
Garderen beter veldspel liet zien. Na
een gemiste kans van Calvin Koster kwamen de bezoekers gelukkig
aan de leiding via een intikker van
Niels de Jong. Kort daarna stelde
Aalsmeer orde op zaken. Burak Sitil
kopte in de korte hoek fraai de gelijkmaker binnen. Tien minuten later
schoot Calvin Koster de 2-1 tegen
de touwen. Er leek niets een overwinning voor Aalsmeer in de weg te
staan. Maar bij rust stond de thuisclub toch met 2-3 achter. De 2-2
viel uit een strafschop. Bart de Jong
haalde Benschop-spits Banfi uit balans en Niels de Jong benutte de elf
meter. Vlak voor de thee profiteerden de gasten van een mispeer van
doelman Mike Eman. Thomas Ban-

fi schoot de verloren bal uit een
scrimmage hard binnen. 2-3. Na de
thee was er amper een minuut gespeeld of de beslissing in de wedstrijd leek geforceerd. Uit een diepe bal uit de Benschop-achterhoede liet Stijn de Bie doelman Eman
kansloos. 2-4. Toen vervolgens Wesley van Schaik ongelukkig hands
maakte en Niels de Jong zijn derde van de middag binnenschoot uit
een penalty leek het Aalsmeerse
pleit beslecht. Maar door een laatste stuiptrekking kwam de gastheer
nog tot 4-5. Salih Yildiz en Burak Sitil (pen) waren daar verantwoordelijk voor. Verder dan de 4-5, die in de
blessuretijd viel liet scheidsrechter
Duindam het niet komen. Deze zaterdag gaat FC Aalsmeer op bezoek
in Scherpenzeel bij De Valleivogels.
De wedstrijd wordt gespeeld om
half 3 op Sportpark De Bree West,
Willaerlaan 123 te Scherpenzeel.
Arno Maarse

BeNe-League handbal

FIQAS Aalsmeer speelt
vandaag tegen Volendam
Aalsmeer - In verband met de wedstrijd om de Super Cup van afgelopen zaterdag, die door Kras/Volendam werd gewonnen na 24-23
winst op OCI/Lions, werd de BeNe-League wedstrijd tussen FIQAS
Aalsmeer en Volendam uitgesteld.
Die partij wordt vanavond, donderdag 1 oktober, ingehaald in sporthal Opperdam. En het beloofd, zoals
altijd, een spannende derby te worden. Eerder dit seizoen troffen beide ploegen elkaar al in het toernooi

om de Paling Cup. De Aalsmeerse wonnen daar van de Volendammers met 13-10 (en uiteindelijk de
Cup). Vorig seizoen stonden FIQAS
Aalsmeer en Kras/Volendam maar
liefst zes keer tegenover elkaar en
was het iedere keer even spannend:
tijdens de Paling Cup werd het 1313, in de BeNe-League in Volendam
27-27 en later in de Bloemhof 2528. In de nacompetitie won Volendam thuis nipt met 28-27 en werd
het in Aalsmeer opnieuw een gelijk-

Handbal

Dames: Verdiend gewonnen!
Aalsmeer - Op zaterdag 26 september stond voor de dames van FIQAS Aalsmeer een uitwedstrijd op
het programma bij Bevo. De groep
vertrok klokslag 16.15 uur vanaf de
Bloemhof, de sfeer onderweg in de
bus was prima en de dames waren
mooi op tijd in Panningen.
De speelsters hadden er zin in en
er zouden wel mogelijkheden moeten liggen tegen Bevo, een ploeg die
flink had ingeleverd, qua speelsters.
Toch begonnen de Aalsmeerse dames na de warming up wat stroef.
Letterlijk, want wat zat er een hars
aan die bal zeg. De passing ging
echt niet goed en voor ze echt goed
wakker waren lagen er al 6 doelpunten in van Bevo (na 10 minuten
spelen). FIQAS Aalsmeer miste in
de beginfase ook de eigen kansen
en was gewoon niet scherp. Daarbij stond de keepster van Bevo de
eerste 20 minuten goed te keepen.
Het was bovendien even wennen
in de dekking nu er een ‘platte 6-0’
werd gespeeld. Maar, na de time
out waarin coach Herman Schaap
tips en aanwijzingen gaf, ging het
dan toch lopen en hoe! De 6-0 achterstand werd binnen 5 minuten terug gebracht naar een 6-5 stand! En
na 20 minuten spelen, weer 5 minuten, later was het al helemaal omgebogen en stond het 10-9 voor de
Aalsmeerse dames. Die scoorden
toen ook nog twee keer in ondertal. Met name door instartende hoeken ontstond er chaos in de dekking bij Bevo in het midden waardoor juist de opbouwsters konden
scoren. Op de een of andere manier brak er toen iets bij Bevo en
konden FIQAS Aalsmeer de voorsprong verder uitbreiden. De verdediging werkte nu goed en dat hielp

natuurlijk ook mee. Tijdstraffen aan
Bevo kant maakten het mogelijk om
in overtal de kansen goed te benutten en zo kon de rust worden bereikt met een 16-11 voorsprong.
In de tweede helft hebben de
Aalsmeerse dames de wedstrijd degelijk uitgespeeld. Ook nu kreeg
Bevo met veel tijdstraffen te maken - één van de spelers kreeg na
drie keer 2 minuten een rode kaart
- en Bevo had ook nog de pech dat
een van de speelsters met een enkelblessure uitviel. Intussen scoorde
FIQAS Aalsmeer rustig door, gooide
bijna alle penalty’s er in en speelde
het netjes uit. Uiteindelijk stond er
een 35-23 winst op het scorebord
voor de Aalsmeerse dames. Dionne, Kelsey en Iris waren echt goed
op schot en natuurlijk schoot Samentha er ook de nodige ballen in.
Ook andere dames pikten een doelpuntje mee.
Sponsor doelpunten plan
Een mooiere start van het ‘sponsor
doelpunten plan’ kon de ploeg zich
natuurlijk niet wensen! De damesselectie is trouwens nog op zoek
naar sponsoren voor dit plan! Meld
je aan om de ploeg te sponsoren. Elke speelster heeft minimaal 5 sponsoren (meer mag). Elke sponsor betaalt 10 eurocent per gescoord doelpunt van het team. Sommige zelfs 20
eurocent per gescoord doelpunt van
de speelster die ze sponsoren. Dat is
dan extra. Het hoeft niet, maar is natuurlijk wel leuk! Aanstaande zaterdag 3 oktober spelen de dames van
FIQAS Aalsmeer thuis tegen Borhave om 20.45 uur in De Bloemhof.
Kom hen weer aanmoedigen en doe
mee met het doelpunten sponsorplan of de blinde poule!

Promotie voor Kim Nederstigt

Tien keer goud en driemaal
zilver voor twirlsters Omnia
Aalsmeer - De twirlsters Kim, Selina, Danique, Kirsten, Rachel, Solenne, Tilou en Lonneke hebben
deelgenomen aan het twirlweekend in Alphen aan de Rijn. Beide
wedstrijddagen was de organisatie in handen van twirl & dance vereniging Spirit. Kim mocht namens
SV Omnia het spits afbijten van het
wedstrijd naseizoen. In haar nieuwe
pakje liet ze een heel sterk 1-baton
optreden zien. Goed voor de eerste
plaats. Ze kreeg van de jury maar
liefst 80,1 punten. Dit betekent promotie naar de advance klasse!
Ook de jongste twirlsters van SV
Omnnia deden het goed. Het duo
Danique en Kirsten schitterde en
rinkelde in hun nieuwe pakjes. Ze
kregen goud voor hun duo dance
twirl. Tilou kwam pas voor de tweede keer uit bij het onderdeel Kidstwirl. De jury beloonde haar met de
tweede plaats en een zilveren medaille. Lonneke deed mee met haar
dance twirl. Zij werd heel knap eerste in haar categorie. In totaal verzorgden de twirlsters dit weekend
14 optredens. Er werden 10 gouden
en 3 zilveren medailles in ontvangst
genomen. Kim, Rachel en Selina behaalden bovendien plaatsingspunten voor het NK. Al met al een succesvol weekend!

Lijkt het je ook leuk om te komen
Twirlen? Voor informatie over Twirlen kan contact worden opgenomen
met de Productgroep Coördinatoren
Valerie Leliveld en Linda Nederstigt
per email: twirlen@svomnia.nl.

spel: 28-28. Tot slot bestreden beide
ploegen elkaar ook nog in de halve finale van het bekertoernooi. Volendam won met 28-26. Dat ze ploegen aan elkaar gewaagd zijn is dus
wel zeker. De wedstrijd begint donderdag om 20.00 uur. Ga naar Volendam en steun de ploeg of bekijk
de wedstrijd via livestream: http://
livestream.com/accounts/1249075.

de dames het op tegen het sterke Borhave. Het wordt ongetwijfeld
een spannende handbalavond.

Van links naar rechts en van boven
naar beneden: Selina en Kim, Solenne, Lonneke, Danique en Kirsten,
Kim, Tilou, Selina en Rachel.

Huldiging beachteam
Het FIQAS Aalsmeer C-jongens
beachteam dat afgelopen zomer in
Biddinghuizen Nederlands kampioen werd zal daarvoor door de gemeente Aalsmeer worden gehuldigd. Dat gaat gebeuren voorafgaand aan de raadsvergadering
vanavond, donderdag 1 oktober.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Zaterdag tophandbal
Handballiefhebbers kunnen zaterdagavond 3 oktober hun hart weer
ophalen, want dan zijn in de Bloemhof opnieuw twee topwedstrijden te
zien. Om 19.15 uur beginnen de heren van FIQAS Aalsmeer aan hun
thuiswedstrijd in de BeNe-League
tegen het Belgische Callant Tongeren. Daarna, om 20.45 uur, nemen

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Badmintonvereniging viert jubileum met reünie

Flower Shuttle veertig jaar
“Wat een mooi sportterrein”

Feestelijke ingebruikname
nieuw handbalveld DES
Kudelstaart - Bijna een jaar heeft
RKDES moeten wachten op een
nieuwe buiten accommodatie, maar
afgelopen zaterdag 26 september was het eindelijk zover, RKDES
handbal kon hun thuiswedstrijd
weer echt thuis spelen.
Het jongste team dat aan de competitie mee doet, had de eer om als
eerste het veld te betreden. De geur
van vers asfalt was nog waarneembaar. Ballonnen, slingers en de zon

zorgden ervoor dat dit een feestelijke happening werd. De tegenpartij uit Houten reageerde positief verrast op het totale complex: “Wat een
mooi sportterrein, wat veel velden
en dat kunstgras, prachtig!”
Volgend weekend spelen de andere jeugdteams hun thuiswedstrijd
aan de Wim Kandreef en dan zit het
buitenseizoen er al weer op. Vanaf
maart/april gaat RKDES dan weer

Basketbal Aalsmeer

Opnieuw klein verlies U22
Aalsmeer - Het team van de Challengers uit Hoofddorp vormde de
tweede tegenstander van de U22.
De afgelopen jaren werden de
Aalsmeerse teams steevast op een
(soms ruime) nederlaag getrakteerd
door dit team. Bovendien moesten
de Aalsmeerders het de hele wedstrijd doen zonder schutter Dani
Booy en de eerste helft zonder topscorer Valentijn Stokman. Na 1 minuut stond het alweer 6-0 voor de
Hoofddorpers, maar na een snelle time-out werd van strategie veranderd en ging Aalsmeer full-court
pressie spelen. Daar had Challengers overduidelijk geen goed antwoord op. Aan het eind van de eerste periode stond er dan ook een
stand van 6-14 op het bord, in
Aalsmeers voordeel wel te verstaan.
Ondanks het gemis van de twee
beste schutters draaide Aalsmeer
op volle toeren. In de tweede periode bouwde Aalsmeer de voorsprong
zelfs uit naar 19-6 maar toen sloop
er een onbegrijpelijke nonchalance in het spel. Eenvoudige kansen
werden gemist, er werden bovendien maar liefst vijf aanvallen op
rij verprutst door heel knullig balverlies, waardoor Challengers een-

voudige scores op een presenteerblaadje aangeboden kreeg. Vandaar
dat er plots een ruststand van 2221 voor de Challengers stond. Nog
steeds achtte Aalsmeer zich kansrijk
omdat het immers nu ook de topscorer weer in de gelederen wist. De
lange busrit na een schooluitstapje
naar België had hem echter toch
geen goed gedaan en Stokman zou
aanvallend verder geen beslissende
rol spelen. In de derde periode gingen de Aalsmeerders wel weer wat
zorgvuldiger met de bal om, maar
misten ondanks een goede schotkeuze vrijwel alle schoten van buiten de bucket. Ook werd de pressing verdediging niet meer scherp
uitgevoerd. Bovendien vielen Kees
Buskermolen en Willem Keessen uit
met een blessure door ongelukkige
onbehouwen acties van de Hoofddorpers. De laatste periode werd er
desondanks toch weer heel aardig
gespeeld en helaas kwam de allerlaatste score net 2 seconden te laat
waardoor Aalsmeer verloor met 4241. Toch toonde ook deze wedstrijd
aan dat de Aalsmeerders op de goede weg zijn en zal het de komende
wedstrijden misschien toch voor
een verrassing kunnen zorgen.

Darten in het Dorpshuis

Kilian wint finale en gooit
148 uit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de tweede speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. De opkomst
was met 45 deelnemers uitstekend. Vorig seizoen werd de drukste avond bezocht door 44 deelnemers, dat werd dus nu al overtroffen. De speelavond werd begonnen
met poules. Hierin werden weer enkele opvallende prestaties geleverd.
Zo werd Jan Berk voor de tweede
keer eerste in de poule, en Kim in
een lastige poule tweede. Robert
Cools presteerde ook opmerkelijk.
Hij won de vorige keer het vierde niveau, maar bereikte nu na een zeer
knappe overwinning op Bak de halve finale van het hoogste niveau.
Net als Bak bereikten ook Gilbert
van Eijk, John Guldemond en Tibor Hogervorst knap de kwartfinale. Christopher Brouwer werd pas in
de halve finale afgestopt, net als Robert. De finale ging tussen twee toppers, Danny Zorn tegen William Hunitetu. Danny is vijfvoudig kampioen
bij de Poel’s Eye en won al 21 speelavonden ooit. William won de eerste
speelavond van dit seizoen, wat zijn
negende overwinning ooit was, en
eindigde de afgelopen twee seizoenen als tweede in de eindstand. Opmerkelijk was dat beide darters pas
één keer eerder tegenover elkaar
stonden in de finale. Toen won William, maar nu was het Danny die met
sterk spel de overwinning naar zich
toe trok. Om dit te controleren kunt
u de finale terug zien op de website
www.poelseye.nl. Op het tweede niveau troffen de ‘verrassingen’ uit de
poule, Jan Berk en Kim, elkaar in de
kwartfinale van het tweede niveau.
Jan bereikte uiteindelijk zelfs de
halve finale. Zijn tegenstander werd
niet Ronald Baars, Albert Geleijn of
Huib Gootjes, want voor hen was
de kwartfinale het eindstation. Jan
moest echter aantreden tegen Erik
Jan Geelkerken, en die bleek uit-

eindelijk de betere op deze avond.
In de andere halve finale strandde
Jeroen van den Helder, zodat Ronald van de Meer voor het eerst ooit
een finale bereikte bij de Poel’s Eye.
Erik Jan werd echter de uiteindelijke winnaar. Kilian Broeren had succes op het derde niveau, hier leest u
volgende week meer over, net als de
overige gebeurtenissen op het vierde niveau. Wel kan worden onthuld
dat Kilian de hoogste uitgooi van de
avond had met een prachtige 148 finish. Al met al was het een zeer geslaagde avond. Volgende week vrijdag 9 oktober is de volgende speelavond in het Dorpshuis van Kudelstaart. Elke darter kan zonder
opgave vooraf meedoen. De Poel’s
Eye probeert laagdrempelig te zijn.
De avonden zijn niet besloten, dus
schroom niet en doe mee. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
Kilian Broeren heeft de hoogste uitgooi van de avond.

Aalsmeer - Op 31 oktober 1975 is
Badmintonvereniging Flower Shuttle gestart in de Bloemhof. Zodoende bestaat ze eind volgende maand
maar liefs veertig jaar. Corry Verweij is al vanaf het begin betrokken bij
de vereniging. Sterker nog; samen
met haar man heeft ze Flower Shuttle opgericht. “We zijn in 1973 begonnen onder TVA en twee jaar later zelfstandig geworden. Corry is
Penningmeester geweest, voorzitter,
secretaresse.. “Ik heb álles gedaan
in het bestuur en diverse commissies. Het was (en is nog steeds) een
florerende vereniging. Ook veel leden uit Kudelstaart zaten erbij. Toen
in 1990 Kudelstaart zelfstandig verder ging ben ik zelfs erelid geworden, dus dat ben ik nu vijfentwintig jaar. Mijn man gaf altijd trainingen. Hij is er inmiddels mee gestopt
en badmintont niet meer. Ik nog
wel! We hebben het trouwens altijd met plezier gedaan, maar er is
nu een nieuw fantastisch bestuur. Ik
wil overigens wel graag het bestuur
even noemen van het eerste uur:
dat waren voorzitter Jan Zeldenthuis, secretaris Wim van de Merbel, overige leden Cees Tromp, Wim
Aldershof, Mag Gaykema en Marijke Bom en ik was penningmeester.”
De naam Flower Shuttle is geboren na inschrijving. Han Smit en Gea
Paauw kwamen destijds met dezelfde naam. Na uitvoerig beraad is het
Flower Shuttle geworden. Zeer toepasselijk in bloemendorp Aalsmeer.

eniging nog negentig leden. Dit is
inclusief jeugd. Op de maandagen
woensdagavonden wordt er getraind in de Bloemhof. “Er wordt getraind voor competities. Badminton is een erg leuke en fanatieke sport.” Aldus de sportieve Corry, die naast badmintonnen ook nog
gedreven tennis speelt. Als je de
sport wilt proberen, biedt de vereniging de gelegenheid om drie gratis proeflessen te nemen. Rackets
zijn aanwezig. Je moet alleen goede binnen-schoenen hebben. Er is
sowieso op de maandagavond altijd een trainer aanwezig die je de
eerste beginselen van het badmintonnen kan bijbrengen. Corry: “Het

is een sport van acht tot tachtigjarigen. We hebben zelfs zeven leden
die qua lidmaatschap het jubileum
hebben behaald. Voor al deze en
overige (oud-)leden organiseren we
een reünie op een leuke locatie aan
de Uiterweg. Dit gaat plaatsvinden
op zaterdag 31 oktober van 14.00 tot
17.00 uur. We proberen zoveel mogelijk leden te bereiken. Aanmelden is verplicht in verband met catering. Je kunt je opgeven via www.
flowershuttle.nl. Onder het genot
van een hapje en een drankje zullen we met elkaar verhalen ophalen
over hoe goed we vroeger wel niet
waren!”
Door Miranda Gommans

Korfbalcompetitie

Wederom zure nederlaag
voor sterk spelend VZOD
Vanaf dit moment trekt de thuisploeg de wedstrijd naar zich toe en
wordt een gaatje van twee punten
geslagen. Met scores over en weer
is de stand na een afstandsschot
van Spaargaren 10-7. Met nog zeven minuten te spelen in de eerste
helft scoren beide ploegen nog éénmaal waardoor met een stand van
11-8 de thee gedronken mag gaan
worden. Na rust opent de BoerWesterhof de score met een fraai
afstandsschot waardoor het verschil
voor het eerst vier punten is. ZKC’31
weet echter bij te scoren, waardoor
VZOD/FIQAS het verschil naar 5
punten niet weet te maken.
Na bijna een kwartier gespeeld te
hebben lijkt ZKC’31 de korf steeds
beter te vinden, waardoor zij het

Succesvolle marathonduik
bij 40 jarige Thamen
Aalsmeer - Het was nog erg vroeg
toen de leden van Thamen aan hun
marathonduik begonnen. Maar het
was wel erg mooi, de opkomende zon en de dauw over de weilanden. De echte bikkels stonden om
8.00 uur paraat op de verzamelplaats in Uithoorn en reden naar de
Blijkpolderplas bij Nederhorst den
Berg voor de eerste duik. Na de koffie is het op naar Vinkeveen voor de
tweede duik. Hier voegen zich meer
leden toe aan de marathon van vier
duiken in totaal. Na de tweede duik

is het lunchtijd en deze bestaat uit
broodjes worst. Het is een gezellige
drukte tijdens de lunch met zo een
15 man. Dan is het tijd voor duik
nummer drie in de Thoolenburgse
Plas in Hoofddorp. Helaas iets tegenvallend zicht, maar er zitten wel
diverse dikke snoeken en het barst
er van de zwartbekgrondels. Duik
vier is in het Haarlemmermeersebos aan de kant van Papa’s Beach
House ook in Hoofddorp. Hier gaan
nog vijf duikers te water. Alle deelnemers hebben een mooi certificaat

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust-teams weer
met lege handen
Aalsmeer - In de Bloemhof had
Bloemenlust 1 een moeilijke avond
tegen Flits/Theresia 1. De bezoekers
kwamen op een 0-4 voorsprong,
voordat Ed Couwenberg iets terug
kon doen. Helaas bleef het bij deze ene zege. Johan Berk en invaller
Danny Knol wisten geen overwinning te boeken, hoewel Johan in de
laatste wedstrijd wel op weg leek.
Bij een 2-0 voorsprong en 8-5 in de
derde game stokte het en ging de
tegenstander er alsnog in vijf games
met de winst vandoor. De eindstand
kwam daarmee op een teleurstellende 1-9.
Bloemenlust 2 speelde voor de derde achtereenvolgende keer met 5-5
gelijk, nu uit tegen MEO 1. Danny
Knol won twee enkelpartijen, Peter
Velleman en Horst Krassen wonnen
allebei één enkelpartij. Het dubbelspel werd gewonnen door Danny en
Peter en ze zijn nog steeds ongeslagen deze competitie. Jammer dat
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Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 5 oktober houdt buurtvereniging Allen Weerbaar weer een speelavond
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Klaverjassen en jokeren
staan op het programma en kaartliefhebbers zijn vanaf 19.30 uur welkom voor koffie, thee en inschrijving. Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door Kees Kuggeleijn met
554 punten, gevolgd door Ton Könst
met 5191 punten en Nico Bekkers
met 5047 punten. Helemaal onderaan eindigde Tiny Braat met 3654
punten. Er was ook een volle jokertafel en de eerste prijs ging naar Jopie de Vries met 273 punten en er
moet ook een verliezer zijn en dat
was Annie Verkerk met 515 punten.

Winst Jan en Bets
bij Ouderensoos

Reünie zaterdag 31 oktober
Momenteel telt de badmintonver-

Kudelstaart - Op de uitzonderlijk
windstille en heerlijk nazomerende Wim Kan dreef mocht het eerste
team afgelopen zaterdag aantreden tegen ZKC’31 uit Zaandam. De
thuisploeg staat door bij de voorgaande wedstrijden telkens net aan
het kortste eind te trekken met één
punt uit vier wedstrijden nog niet
waar het verdient te staan. VZOD/
FIQAS opent scherp en door score
van Verburg mag de 1-0 genoteerd
worden. Toch zijn het de Zaandammers die het scorend beter starten
en met drie punten op rij de voorsprong nemen. Waar VZOD het vorige week in de eerste helft liet liggen
wordt nu goed hersteld en speelt
de thuisploeg zich in de 20e minuut
terug naar een gelijke stand (5-5).

• Nieuwe Meerbode

een 5-2 tussenstand in het voordeel
van Bloemenlust toch nog eindigde
in een 5-5.
Bloemenlust 3 moest in de streekderby tegen Amstelveen 5 het onderspit delven: 8–2. Willem Visser en
Wim van den Aardweg wonnen ieder één wedstrijd, Irene Gerritsma
kon helaas niet tot winst komen. Het
dubbelspel werd ook verloren door
Wim en Irene.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

gat van 14-11 naar 14-13 weten te
dichten. Gelukkig weet Donja Passies via een afstandsschot de stand
weer naar 15-13 te brengen. Het
andere vak neemt dit voorbeeld
over, waardoor er met nog 13 minuten te spelen weer een voorsprong
van 17-14 op het bord te zien is. Deze voorsprong is slechts van korte
duur, ZKC’31 zet in de laatste minuten aan, waardoor ze met nog 5
minuten te spelen een gelijke stand
weten te behalen (18-18). Alyssa te Riele weet via een afstandsschot haar ploeg nog op voorsprong
te krijgen. Helaas bleek dit niet voldoende, ZKC’31 wist nog tweemaal
de korf te raken, waardoor ze voor
de tweede keer in de wedstrijd op
voorsprong kwamen. Met nog twee
minuten speeltijd weet VZOD de
korf niet meer te vinden, waardoor
met een 19-20 eindstand wederom
als verliezende partij het veld wordt
verlaten. Komende zaterdag treedt
VZOD/FIQAS tegen Madjoe aan,
die door winst op Luno haar eerste
punten wist te pakken.
uitgereikt gekregen. Vandaag, donderdag, is het precies 40 jaar dat
Duikteam thamen bestaat Duikteam Thamen is op 1 oktober 1975
opgericht en was tot 1988 gevestigd
in Uithoorn.
Al sinds het allereerste begin wordt
er voor de opleiding en training gebruik gemaakt van zwembad De
Waterlelie. Duikteam Thamen is een
actieve vereniging die naast het wekelijks duiken op dinsdagavond en
zondagochtend, ook nog diverse
andere activiteiten organiseert en
opleidingen verzorgt. Iedere donderdagavond is er trainen in zwembad De Waterlelie aan de Dreef van
21.30 tot 22.30 uur. Kijk voor meer
informatie of foto’s op www.thamen-diving.nl

OVAK soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 7
oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 23 september is
gewonnen door Piet Straathof met
5382 punten, gevolgd door Dirk van
Dam met 5369 punten, Ubel van de
Blom met 5339 punten en Riet Meijer met 5258 punten.

Sjoelen in Reede
Rijsenhout - Op 17 september is
een gezellige sjoelavond gehouden in dorpshuis De Reede aan de
Schouwstraat. De hoofdklasse is gewonnen door Dirkjan Baardse met
1924 punten, in de klasse A ging de
hoogste eer naar Leo van Faassen
met 1802 punten, in de klasse B was
Martje Baardse onverslaanbaar met
1579 punten en in klasse C bleek
Ans Borawitz het best gespeeld te
hebben met 1529 punten.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 24 september is het kaarten gewonnen door Jan Weij met
5529 punten, op twee Marry Akse
met 5289 punten en op plaats drie
is Alie van Weerdenburg geëindigd
met 5269 punten. Bij het jokeren
was deze week Bets Teunen met 15
punten de beste, gevolgd door Gerard de Wit met 105 punten en Trudy Knol met 358 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
tel. 0297-340776.

Competitie
basketbal
Donderdag 1 oktober in de Bloemhof, 21.00 uur: BV Aalsmeer Heren 3
- HBC heren 2
Zaterdag 3 oktober in de Proosdijhal, 16.30 uur: BV Aalsmeer U 22 1 VBC Akrides U 22 2
Zondag 4 oktober in de Proosdijhal:
15.00 uur: BV Aalsmeer Dames 1 Windmills Dames 1
15.00 uur: BV Aalsmeer Heren 2 BC Apollo Heren 4
15.00 uur: BV Aalsmeer U 18 1 Windmills U 18 2
16.45 uur: BV Aalsmeer Heren 1 Volendam Heren 1
16.45 uur: BV Aalsmeer U 16 1 VBC Akrides U 16 2
16.45 uur: BV Aalsmeer U 14 1 The Challengers U 14 1
Publiek is van harte welkom!

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 2 oktober is er weer gewoon klaverjassen bij buurtvereniging Hornmeer
in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is van harte welkom. Om 20.00 uur worden de kaarten verdeeld. Vanaf 19.30 uur staan
koffie en thee klaar.
Het koppelkaarten op vrijdag 25
september is gewonnen door Paul
Schouten en Wim Springintveld
met 5230 punten, gevolgd door Dirk
Tromp en Rijk van Egdom met 5058
punten en Siem Burgers en Ben Johannessen met 4944 punten. De
poedelprijs was voor het koppel
Krijna Verhoef en Miep Bloemen
met 3708 punten.

Sebastiaan wint
dartcompetitie
Aalsmeer - Het was afgelopen
dinsdag 29 september een spannende strijd tussen de twee broers
Franklin en Sebastiaan Dolk. Maar
Sebastiaan had een net iets betere
gooi en wist de eerste plek te behalen doordat hij een 180 en met
74 uitgooide, net even voordat zijn
broer Franklin op een gunstige uitgooi stond. Franklin moest genoegen nemen met de tweede plaats,
derde werd Ben van Dam en de
vierde plaats was voor Kees de Lange. Elke dinsdagavond om 20.00 uur
is er darten in ’t Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. De zaal is vanaf 19.30 uur open.
Darten kan vanaf 16 jaar, je hoeft
geen lid te zijn, deelname kost 2,50
euro per avond. Er is een oefenset
dartpijlen aanwezig, voor diegenen die kennis willen maken met de
dartsport.

