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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

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

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

ENERGIELOKET

Er is weer subsidie!!!

Met korting 
iets leuks doen 

A A L S M E E R PA S

Heeft u een laag inkomen?
Kijk op

WWW.AAL SMEERPAS.NL

AAL SMEERPAS.NLAAL SMEERPAS.NL

Meedoen 
mogelijk maken
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Heeft u een laag inkomen?

kijk op aalsmeerpas.nl

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Rijsenhout: Aalsmeerderweg, Heermanszwet e.o. (200 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Rijsenhout: Aalsmeerderweg, Heermanszwet e.o. (200 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Winnaars Stokman en Kluinhaar
Promotie voor Meerbode 
tijdens (verre) reizen
Aalsmeer - De fotowedstrijd ‘Meer-
bode mee op reis’ kan een groot 
succes genoemd worden. Wat een 
geweldige foto’s mocht de redac-
tie ontvangen. Alle vakantiegangers 
hebben behoorlijk hun best gedaan 
om de krant te promoten in allerlei 
landen. De Meerbode ging mee naar 
Italië, Finland, Noorwegen, Zwitser-
land, Spanje, Frankrijk en zelfs on-
der andere naar Nieuw-Zeeland. 
Natuurlijk ging de krant ook mee 
naar de camping in Zeeland en de 
vakantiebungalow in Friesland. En 
wie in eigen dorp van een welver-
diende vakantie genoot, ging veelal 

met de krant de Westeinderplassen 
op, anker uit en de Meerbode lezen 
of door naar het eiland om heerlijk 
in het zonnetje in de krant te blade-
ren. Ook op het strand, al liggend in 
het zand, is de Meerbode gespot en 
de krant ontbrak niet tijdens de zeil-
vakantie naar Sint Maarten. 

Tja, en wie winnen nu de reis-
cheques van elk 20 euro, beschik-
baar gesteld door Reisbureau De 
Arend in de Zijdstraat? Wikken en 
wegen, alle foto’s nog een keer be-
kijken, de lieve en leuke verhaaltjes 
erbij en daarna toch maar de knoop 

Eigen Haard wil nieuwbouwvariant uitwerken

Einde nabij voor huisjes 
langs Bilderdammerweg?
Aalsmeer - Op 12 september heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders een brief ontvangen 
van Woningbouwvereniging Eigen 
Haard over de woningen nummers 
6 tot en met 30 aan de Bilderdam-
merweg in Kudelstaart. Deze huizen 
blijken in slechte staat te verkeren 
en renovatie brengt per woning dui-
zenden euro’s met zich mee. Over-
wogen wordt nu de huizen te slopen 
en voor nieuwbouw te kiezen. Eigen 
Haard is een proces gestart om sa-
men met de bewoners de toekomst 
van de woningen te verkennen. Be-
gin februari heeft reeds het eerste 
kennismakingsgesprek tussen de 
bewoners van de Bilderdammer-
weg 6 tot en met 30 en Eigen Haard 
plaatsgevonden. De huurders wor-
den bijgestaan door de bewoners-
commissie Kudelstaart, Huurders-
vereniging Aalsmeer-Kudelstaart en 
een onafhankelijk adviseur op het 
gebied van transformatieprocessen. 
In mei heeft Eigen Haard een twee-
de bijeenkomst georganiseerd met 
de bewoners, waarin is toegelicht 
wat een technisch onderzoek in-
houdt en er zijn afspraken gemaakt 
voor woninginspecties. De inspec-
ties zijn afgelopen juni uitgevoerd. 

Uit het onderzoek blijkt dat er in-
grijpende maatregelen nodig zijn 
om de betreffende woningen te ver-
beteren. Bewoning is niet mogelijk 
tijdens de uitvoering. De verbouw-
kosten komen neer op circa 100.000 
euro per woning. 
Eigen Haard wil nu in overleg met 
de bewoners dit najaar een nieuw-
bouwvariant gaan uitwerken. De 
Woningbouwvereniging heeft aan-
gegeven ook in gesprek te willen 
met de gemeente over samenwer-
king in dit project. De gemeente is 
nu proactief in overleg met Eigen 
Haard om een zorgvuldig en trans-
parant proces te bewerkstelligen. 
Gaan deze schattige rijtjes huizen, 
typerend voor Kudelstaart, verdwij-
nen of krijgt dit ‘buurtje’ een tweede 
kans? Afwachten nog maar! 

Huren Machineweg opgezegd
Overigens kan ondertussen wel af-
gevraagd worden waarom lang ge-
wacht wordt door Eigen Haard met 
onderzoek naar de staat van haar 
woningbestand, waardoor renova-
tie nagenoeg niet meer mogelijk (fi -
nancieel haalbaar) is. Vrij recente 
voorbeelden zijn het Seringenpark, 
de Spoorlaan en de ‘Rooie buurt’. 

Over de Machineweg even bijpra-
ten. Een bewoonster laat weten: “Bij 
deze een berichtje over de gebeur-
tenissen. Het is nu echt spannend. 
Eigen Haard heeft eenzijdig beslo-
ten om iedereen voor 15 decem-
ber uit de woningen te krijgen en 
heeft de huur eenzijdig opgezegd. 
De oude tekeningen van de archi-
tecten waren afgekeurd en moeten 
over om aan de huidige normstellin-
gen te voldoen. Eigen Haard heeft 
ook nog geen sloopvergunning en 
wacht met de aanvraag tot 1 janua-
ri in verband met de wetgeving rond 
fl ora en fauna. Er bevinden zich be-
schermde vogels en vleermuizen in 
het gebied.” Het kan niet waar zijn! 
Kom op gemeente, grijp in. De be-
woners hier in ieder geval nog de 
feestdagen laten vieren moet mo-
gelijk zijn. 
En overweeg eens om meer type-
rende, oude en nostalgische buur-
ten de monumentenstatus te geven, 
net als het Seringenpark, voordat 
weer ‘verdwijn-plannen’ worden ge-
presenteerd. Het motto van de ge-
meente bij het wapen van de leeuw 
met de aal is toch niet voor niets: 
Retine Quod Habes (houdt wat gij 
hebt)...

doorgehakt. Uiteindelijk gekozen 
voor de foto van de familie Stok-
man, waarvan vooral de tekst erbij 
met een glimlach gelezen is: “Tij-
dens onze zeilvakantie in het Cari-
bische gebied even het nieuws uit 
Aalsmeer doorgenomen. Soms best 
lastig om de krant te lezen, want er 
staat altijd wind. We hebben Sint 
Maarten, Saba, Sint Eustatius en 
Sint Barts aangedaan. Zo grappig 
om daar bij tropische temperatu-
ren de Unox rookworsten in de win-
kel te zien liggen.” En voor de spec-
taculaire foto van Natasja Kluin-
haar. Zij fotografeerde vriend Mar-
cel die de Meerbode leest terwijl hij 
even een ‘steentje’ hoog houdt. Uit 
de bijgaande tekst blijkt wel, vakan-
tie is leuk, maar thuis in Aalsmeer 
is toch de beste plek: Oost west, 
thuis best. “Mooi toeristisch al die 
steentjes hier. Maar terwijl ik hier 
een steentje optil, denk ik aan het 

grindpad voor ons huis. Hoe zou het 
zijn in mijn Aalsmeer? Gelukkig is 
de Nieuwe Meerbode met ons mee 
op reis. Zo hoef ik hier in het ver-
re Frankrijk niet alles van m’n dorp-
je te missen.” Gefeliciteerd familie 
Stokman en Natasja Kluinhaar. Jul-
lie kunnen joelend naar reisbureau 
De Arend in de Zijdstraat. Mag de 
Meerbode volgend jaar weer mee 
op reis? Zo leuk!

Boot geheel uitgebrand
Rijsenhout - Vrijdag 30 septem-
ber rond half twaalf in de ochtend 
is brand uitgebroken op een boot 
in jachthaven De Stormvogel. Om-
dat er werd gevreesd dat het vuur 
zou overslaan op andere boten 
is het kajuitjacht losgemaakt, zo-
dat de boot de Westeinderplassen 
op ging drijven. Blusboot J.I.M. van 
de brandweer Aalsmeer was snel 
te water gelaten en op volle kracht 
is de blusboot naar de brand geva-
ren. De vlammen sloegen toen al 
wild om zich heen. Het blussen ver-
liep niet geheel volgens verwach-
ting. Er stond een stevige wind en 
door de harde blusstraal dreef de 

boot af. Besloten werd het jacht, dat 
inmiddels behoorlijke schade had, 
naar de dijk te verslepen en hier de 
‘blusklus’ af te maken. Dit is uitein-
delijk na een klein uur gelukt. De 
kajuitboot is geheel uitgebrand en 
kan als verloren beschouwd wor-
den. Zover bekend zijn er geen ge-
wonden gevallen. Naar de oorzaak 
van de brand wordt onderzoek ge-
daan.
Foto: Marco Carels

Uitslag fotowedstrijd

Fiets na vijf jaar 
retour eigenaar

Aalsmeer - Dat aangifte doen 
loont, blijkt wel uit het persbericht 
dat de Politie Aalsmeer Uithoorn 
afgelopen week heeft uitgegeven. 
Op 8 november 2011 is vanaf een 
schoolplein in Hoofddorp een fi ets 
gestolen. En nu bijna 5 jaar later is 
de fi ets teruggevonden in Aalsmeer. 
Je moet wat geduld hebben, maar 
toch… De fi ets werd aangetroffen 
bij een inbreker, die op 19 septem-
ber probeerde toegang te krijgen 
tot een woning in de Dorpsstraat. 
De man werd door de politie op he-
terdaad betrapt. Hij is aangehouden 
en meegenomen voor verhoor. Zijn 
spulletjes zijn in beslag genomen 
inclusief zijn vervoermiddel, de ge-
stolen fi ets! Inmiddels is deze retour 
bij de rechtmatige eigenaar. Die had 
dit vast niet verwacht na 5 jaar…
Fiets, brommer of ander vervoers-
middel gestolen? Doe aangifte! No-
teer het frame- of chassisnummer, 
want dit maakt de zoektocht voor de 
politie heel wat makkelijker. Tot slot: 
Ziet u verdachte personen rond uw 
woning of het huis van de buren? 
Neem contact op met de politie. Een 
inbraak voorkomen scheelt veel na-
righeid. De politie is bereikbaar via 
0900-8844 (spoed 112).
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

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

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

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

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

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Zondag 10u. samenkomst met 
dovenvertolking en vertaling 
in Engels. Spreker: Sven Leeu-
westein. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinderen. 
Ned. Geref. Kerk

- Het Lichtbaken, Aalsmeer-
derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. J. 
Trommel uit Ter Aar en 16.30u. 
met ds. A.H. Reitsema, Lienden.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Vrijdag 19u. in Karmelkerk Ro-

zenkrans bidden. Zaterdag 17u. 
eucharistieviering in Klooster-
hof. Zondag 9.30u. Woord en ge-
bedsviering m.m.v. Karmelkoor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst ds. P.W.M. 
v/d Schans uit IJsselstein.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag. Op 10 
oktober 20u. met br. Gor Khat-
chikyan.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan.
 Zondag dienst om 10u. met drs. 

Rob Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Baby-

oppas en kinderwerk aanwezig. 
Spreker Jan van de Akker.

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. Lies-

bet Geijlvoet. Groene viering 
m.m.v. het kerkkoor Collecte: 
Jeugdwerk. 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 (kinderdienst).

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

R. van Putten. Organist: W. v/d 
Veen. Om 18.30u. Meeting Point.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. gasten-
dienst met ds. J. Henzen uit Wa-
teringen.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 
9 oktober

Zondagmiddag in Sint Jankerk
50 Jarig Cum Ecclesia viert 
jubileum met concert
Kudelstaart - Op zondag 9 oktober 
geeft het Kudelstaartse kerkkoor 
Cum Ecclesia een concert in de Sint 
Jan Geboortekerk. In Kudelstaart 
ook wel het dames- en herenkoor 
genoemd. Met dit jubileumconcert 
wordt gevierd dat de dames 50 jaar 
geleden in het koor erbij kwamen.
De laatste maanden is er onder lei-
ding van Irma Zethof hard gewerkt 
om wat oud repertoire er weer lek-
ker in te krijgen, maar ook zijn er 
prachtige nieuwe liedjes speciaal 
voor dit concert ingestudeerd, zoals 
Conquest of Paradise van Vange-
lis of het Spaanstalige La Paz del 
Senor. Ook A Distant Shore en de 
Abendglocke worden gezongen, 

evenals oude Latijnse liederen ten 
gehore gebracht gaan worden, 
waaronder Tollite Hostias en Adora-
mus te Christe. Achter het orgel zal 
Jeroen Buskermolen plaats nemen. 
Een aantal liederen zal het voorma-
lige Fiore-combo met hun muziek 
begeleiden.
Al met al gaat het een prachtige 
concertmiddag worden met voor ie-
der wat wils. Na het concert is er 
nog een kleine receptie om het 50 
jarig bestaan van Cum Ecclesia te 
vieren. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Het concert i de Sint 
Jankerk Kudelstaart begint zondag 
om 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 
uur. De entree is gratis.

Hans Bouma in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Zondag 9 oktober om 
16.30 uur wordt in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf gezongen rond-
om het verhaal van de barmhartige 
Samaritaan. Muzikale medewerking 
verzorgen de band Bright uit Noord-
wijk en organist Andre Keessen. In 
deze dienst vertelt Hans Bouma een 
onthullend en inspirerend verhaal. 
Er is een boekentafel met uitgaven 
van Hans Bouma. Na de dienst kan 
met hem gesproken worden.

Aalsmeer - Op woensdag 12 ok-
tober gaat het Financieel café in 
Aalsmeer en Kudelstaart van start. 
Het Financieel café is een initiatief 
van Vita Amstelland en Dock en 
wordt ondersteund door Humanitas. 
Inwoners kunnen hier gratis terecht 
voor financiële vragen zoals: bud-
gettips, hulp bij het ordenen van de 
administratie of het sorteren van de 
post, hulp bij het invullen van for-
mulieren zoals kwijtschelding, Wmo, 
bijzondere bijstand, hulp bij het le-
zen van brieven, bij het maken van 
een inkomsten en uitgaven over-

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondagmiddag 9 okto-
ber is weer de maandelijkse inloop 
voor ouderen in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat 55. De inloop 
is van 15.00 tot 16.30 uur en thema 
dit keer is ‘Sprekende handen’. In de 
kerkdienst van die ochtend wordt in 
de open ruimte de expositie van de 
zomerontmoeting ‘Het verhaal van 
onze handen’ geopend. De Inloop 
sluit hier met het thema op aan. 
Er klinkt een verhaal, de ouderen 
zingen een lied en er wordt geluis-
terd naar muziek waar het thema 
ook in door zal klinken. De inloop 
start met een kopje koffie of thee en 
de ontmoeting met elkaar. Steeds 
vaker weten mensen de weg naar 

zicht en hulp bij het bellen met een 
instantie. Het Financieel café is er 
ook voor informatie en advies over 
inkomensvoorzieningen en vra-
gen over schulden. Binnen lopen 
kan zonder afspraak elke tweede 
woensdag van de maand van 9.30 
tot 12.30 uur in De Oude Veiling in 
de Marktstraat en elke derde dins-
dag van de maand in Kudelstaart, in 
de Graaf Willemlaan 1 van 12.30 tot 
14.30 uur. Voor vragen kan ook te-
lefonisch contact opgenomen wor-
den met Vita Amstelland via 020-
5430430. 

Financieel café in Aalsmeer

Voor kinderen en volwassenen
Kliederkerk zaterdag bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Zaterdag 8 oktober 
wordt er weer kliederkerk georgani-
seerd in de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer. Het thema is ‘Voor altijd 
jong’. Kliederkerk is een nieuw initi-
atief in Nederland, sinds een paar 
jaar zijn er op verschillende plek-
ken kliederkerken. Het gaat er om 
dat het leven rommelig is, dingen lo-
pen niet altijd goed, met een rom-
melig huishouden, dubbele afspra-
ken, maar ook de storm buiten en 
de wilde manier waarop de natuur 
groeit; God heeft een wereld gege-
ven die ‘kliederig’ is. Waarom pro-
beren mensen dan zo netjes alles 
recht te zetten? Dit is voor sommi-
ge mensen fijn, maar voor veel men-
sen is het ook heel fijn om romme-

lig op zoek te gaan naar verdieping, 
omdat dit bij de wereld past. Klie-
deren is dus niet alleen voor kinde-
ren, maar ook voor volwassenen. Al-
le leeftijden worden bij elkaar gezet; 
ouderen kunnen een voorbeeld zijn 
voor kinderen, terwijl kinderen vol-
wassenen kunnen helpen door ze 
uit te dagen en op een andere ma-
nier te laten kijken. Iedereen kan el-
kaar helpen en op een andere ma-
nier dingen leren. 
Wees dus welkom, in je eentje, sa-
men met kinderen en/of kleinkin-
deren en ontdek mee! De klieder-
kerk is van 13.00 tot 16.00 uur in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55. Mail voor meer informatie naar 
franka@dgaalsmeer.nl

GGD en Jeugdgezondheidszorg
Inloggen op Ouderportaal
Aalsmeer - Vanaf augustus is het 
Ouderportaal beschikbaar in Am-
sterdam en Amstelland voor ouders 
met kinderen van 0 tot 4 jaar. Ou-
ders kunnen in het portaal afspra-
ken met het consultatiebureau on-
line verzetten voor kinderen van-
af 10 maanden en alle afspraken 
vanaf de geboorte van het kind in-
zien. Ook kunnen ze de groeicur-
ve, de BMI-curve en het ontwikkel-
schema van hun kind inzien en prin-
ten. Jeugdgezondheidszorg draagt 
via het consultatiebureau zorg voor 
kinderen tussen de 0 en 4 jaar (en 
hun ouders). Met het Ouderportaal 
gaat de GGD in op de wens van ou-
ders om meer regie te hebben op 
het maken en wijzigen van afspra-
ken met het consultatiebureau. Ook 

kreeg de GGD vaak de vraag of het 
ontwikkelschema van het kind ge-
print of gemaild kon worden. Nu 
kunnen ouders dit thuis inzien via 
het Ouderportaal. Inmiddels heb-
ben 3500 ouders het Ouderportaal 
bezocht en zijn er meer dan 250 af-
spraken succesvol verzet.
Inloggen bij het Ouderportaal ge-
beurt met Digi-D. Ouders die vol-
gens de gegevens van de Jeugdge-
zondheidszorg gezag over hun kind 
hebben, kunnen inloggen bij het 
Ouderportaal. Voor inloggen en vra-
gen ga je als ouder in de regio Am-
stelland naar: www.ggdamsterdam.
nl/ouderportaal. Eind dit jaar kun-
nen ook afspraken voor kinderen 
jonger dan 10 maanden via het Ou-
derportaal verzet worden.

Voortuinen in 
de Hornmeer

Aalsmeer - Afgelopen zomer zijn 
18 juryleden van KMTP Groei & Bloei 
actief geweest met het bekijken van 
de voortuinen in de wijk Hornmeer. 
Er waren liefst 40 groenbonnen te 
vergeven, beschikbaar gesteld door 
de gemeente Aalsmeer, tuincen-
trum Coen van Dijk, wijkraad Horn-
meer en de afdeling Aalsmeer van 
Groei & Bloei. De winnende tuin-
eigenaren hebben een uitnodiging 
gekregen om op donderdagavond 
13 oktober naar buurthuis Horn-
meer in de Roerdomplaan 3 te ko-
men . Er zijn foto’s gemaakt van de-
ze tuinen en Wim Veelenturf heeft er 
een presentatie van gemaakt. Deze 
presentatie zal worden vertoond en 
de groenbonnen zullen worden uit-
gereikt. Wilt u hier bij zijn? Kom dan 
ook naar buurthuis Hornmeer op 13 
oktober. De aanvang is 20.00 uur.

Cheque voor CliniClowns 
van Lionsclub Ophelia
Aalsmeer - Op maandag 26 sep-
tember heeft Lia Gardenier na-
mens Lionsclub Aalsmeer Ophelia 
een cheque van 18.000 euro uitge-
reikt aan Harry Kleywegt van Clini-
Clowns. Dit bedrag is inclusief een 
ondersteuning van 1.500 euro van 
Rabobank Regio Schiphol. Het geld 
zal worden besteed aan activitei-
ten van de CliniClowns in de regio 
Aalsmeer. In het najaar zal het Clini-
Clowns Klein Zintuigen Orkest voor-
stellingen op maat spelen bij KDC 
De Lotusbloem. Daarnaast zullen in 
2017 kinderen met een beperking 
waarvan de instellingen verbonden 
zijn aan Ons Tweede Huis worden 
uitgenodigd voor een groepsbezoek 
aan Circus CliniClowns.

Verschillende acties
Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft 
dit prachtige bedrag bijeenge-
bracht tijdens verschillende fonds-
wervingsacties, waarvan Proefvaren 
eind juni in Aalsmeer een beken-

de actie is. Alle sponsors, die heb-
ben bijgedragen in de vorm van een 
donatie of artikelen voor de loterij, 
en alle mensen, die hebben meege-
daan aan de evenementen en heb-
ben bijgedragen, worden hierbij 
hartelijke bedankt. 

Klein Zintuigen Orkest
Speciaal voor kinderen met een ver-
standelijke of meervoudige han-
dicap tot 19 jaar heeft CliniClowns 
het Klein Zintuigen Orkest ontwik-
keld. Met een creatieve voorstelling 
worden alle zintuigen van het kind 
geprikkeld. Verder is er het Circus 
CliniClowns dat rondtrekt door het 
land. Het is bedoeld voor verstan-
delijk of meervoudig beperkte kin-
deren en voor chronisch zieke kin-
deren. Meer weten over de Clini-
Clowns? Kijk op: www.cliniclowns.nl

Peuterinstuif in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 14 sep-
tember is er van 9.30 tot 11.30 uur 
gelegenheid voor inloop en ont-
moeting onder het genot van kof-
fie en/of thee. Van 9.30 tot 10.30 uur 
is er ook weer de peuterinstuif. Sa-
men met je kindje spelen, dansen, 
zingen en een werkje maken. Het 
thema is herfst. Iedereen is van har-
te welkom in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-321636 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - Zondagochtend 17 
april om 10.00 uur is er een gasten-
dienst in de Oosterkerk met als the-
ma: Wie is God? Dominee J. Hen-
zen is de spreker en de band Latreia 
verzorgt de muziek. De Oosterkerk 
is te vinden aan de Oosteinderweg 
273 De dienst begint om 10.00 uur. 
Voor de kinderen is er een crèche 
en een kinderdienst. Informatie bij 
Betty Boor, tel. 0297-321636

VZOD haalt 
papier op

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 7 oktober haalt korfbal-
vereniging VZOD het oude papier 
in Kudelstaart op. Inwoners wor-
den verzocht de papiercontainer of 
dozen papier te plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld dienen 
te worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart financi-
eel alle Kudelstaartse verenigingen. 
Dus verzamel het papier voor de 
eerste vrijdagavond van de maand. 
Kijk voor alle datums op Facebook 
/www.desupportersverenigingku-
delstaart.nl

Wie loopt mee?
Aalsmeer - Donderdag 13 oktober 
van 19.00 tot 20.30 uur kan meege-
lopen worden in het Amsterdamse 
Bos. Ook nu wordt er wat conditie 
voor lichaam en hart opgebouwd. 
Verzamelen op de parkeerplaats 
halverwege de Bosrandweg, tegen-
over de Rietwijkeroordweg. De wan-
deling is voor iedereen (man, vrouw, 
jong en oud) die zin heeft om lek-
ker te lopen, anderen te ontmoeten; 
gezellig en gezond. Na de wande-
ling is er koffie en thee bij de start-
locatie. Om op de hoogte te blijven 
van de wandelingen en voor vragen 
kan een e-mail gestuurd worden 
aan opstapmetoosterkerk@hotmail.
com. “Weet je welkom en wandel 
mee”, aldus de initiatiefnemers An-
ne Marie van Elswijk en Ina van Wil-
legen uitnodigend.

de ‘inloop’ te vinden. Die weg is voor 
alle 65 plussers uit Aalsmeer en om-
geving. Er wordt een vrijwillige bij-
drage van 2 euro per persoon ge-
vraagd. Voor vragen: Ellen van Hou-
ten (ouderenpastor): 06-14144344. 
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Muziek
Vrijdag 7 oktober:
* Bandbrouwerij in N201 voor muzi-
kanten van 20.30 tot 01u.
* Tristan en Evelyn Kalansee in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zaterdag 8 oktober:
* Discofeest Ferry Maat in Aalsmeer 
in The Beach, Oosteinderweg, 21u.
* Boktoberfest in De Bok, Dreef met 
dj Stafan. Zaal open 20u.
Zondag 9 oktober:
* Optreden Ray Bonneville in De Ou-
de Veiling, Marktstraat, 15 tot 17u.
* Concert 50 jaar kerkkoor Cum Ec-
clesia in St. Jan, Kudelstaart, 15u.
* The LSB Experience in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 16u.
Zaterdag 15 oktober:
* Guitar Syndicate in Bacchus, Ger-
berastraat. Open vanaf 21u.
Zondag 16 oktober:
* Lilian Vieira Grupo bij Bob & Gon 
in het Crown Theater, Van Cleeffka-
de vanaf 15u.
* Laatste Madness met Arthur Ebe-
ling en Favourite Sky in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 16u.
* The Spuny Boys in The Shack, 16u.

Films
Donderdag 6 oktober:
* Drama ‘Sully’ in Bioscoop Aalsmeer 
vanaf 18.45u. Ook 9, 10 en 11 okto-
ber om 18.45u. Vrijdag om 21.30u.
7 en 11 oktober:
* Film ‘Maggie’s Plan’ in Bioscoop 
Aalsmeer. Vrijdag en dinsdag 20u.
Zaterdag 8 oktober:
* Kinderfilm ‘Uilenbal’ in Bioscoop 
Aalsmeer vanaf 14.30u. Zondag 9 
om 15u en woensdag 12 om 14.30u.
Maandag 10 oktober:
* Film met inhoud bij Zin-Inn van 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
55 vanaf 20u.
Dinsdag 11 oktober:
* Film voor senioren ‘Carol’ in Bios-
coop Aalsmeer. Start 13.30u.

Exposities
Zaterdag 8 oktober:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u. 
Om 13u. lezing Joost de Raaf over 
F16 onderhoud in Afghanistan.
8 en 9 oktober:
* Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a 
10.00 uur. 
Vanaf 11 oktober:
* Kunstwerk ‘Aan Tafel’ van De 
Kunstploeg in het gemeentehuis. 
Tot en met half november. Te zien 
tijdens openingstijden.
Tot 6 januari:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden. 
Tot en met 16 oktober:
* Expositie vier jonge talenten in het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open 
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den 
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer, 
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Tot en met 15 november:
* Expositie Leo van Gelder in fysio-
praktijk Kudelstaart. 

Diversen
Donderdag 6 oktober:
* Fietstocht Pedaalridders OVAK. 
Start 13.30u bij zwembad, Dreef.
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
6 en 7 oktober:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Ou-
de Veiling, Marktstraat. Inloop don-
derdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 7 oktober:
* Beelden oud Aalsmeer in Inloop-
centrum voor senioren in Irene, Ka-
naalstraat van 14 tot 15.30u. 
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 8 oktober:
* Snerttocht met oude bromfietsen. 
Start 10.30u. bij Van Leeuwen, Ku-
delstaartseweg 165.
* Kwartmarathon klaverjassen BV 
Hornmeer, Roerdomplaan v/a 10u.
* Kliederkerk voor jong en oud bij 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
van 13 tot 16u.
Zondag 9 oktober:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in 
SCW-kantine, Konnetlaantje van 
9.30 tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ers bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat van 15 
tot 16.30u.
* Watertoren langs Westeinder open 
van 13 tot 17u. Ook op 23 oktober.
Maandag 10 oktober:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 11 oktober:
* Inloophuis Open Hof Kerk, Opheli-
alaan van 9.45 tot 11.30u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
Woensdag 12 oktober:
* Inloop in Oost-Inn in de Mikado, 
Catharina Amalialaan,9.30-11.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Presentatieavond OSA, thema 
‘Kinderen en jongeren in ontwik-
kelingslanden’ in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
* Bingoavond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
Donderdag 13 oktober:
* Netwerken Borrel Aalsmeer in res-
to-bistro FloraHolland vanaf 17u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Wandelen in het Bos. Start Bos-
randweg, tegenover Rietwijkeroord-
weg. Van 19 tot 20.30u.
* Presentatieavond Groei & Bloei 
over voortuinen Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.

Vergaderingen
Dinsdag 11 oktober:
* Openbare vergadering commissie 
Ruimte en Economie in gemeente-
huis vanaf 20u.
Woensdag 12 oktober:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
Donderdag 13 oktober:
* Openbare vergadering commis-
sie Maatschappij en Bestuur in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Voorstellingen 11, 19, 25 en 26 november

Weer revue Kudelstaart: 
‘D’r Op of D’r Onder’
Kudelstaart - De echte fans heb-
ben ongetwijfeld de agenda in no-
vember leeg gehouden, wetende 
dat het er weer aan komt: een ge-
zellig avondje uit in het Dorpshuis 
van Kudelstaart verzorgd door To-
neelvereniging Kudelstaart. De spe-
lers, danseressen en zangtalenten 
betreden meerdere avonden in no-
vember het podium om ook dit jaar 
weer een hilarische revue op te voe-
ren met de titel ‘D’r Op of D’r On-
der’. Toen aan het begin van dit jaar 
de oliebollen nog amper verteerd 
waren, werd er achter de scher-
men al veelvuldig gebrainstormd 
en geschreven aan grappige sket-
ches dan wel liedjes die u ongetwij-
feld zullen raken. Toen van de zo-
mer de mussen van het dak kukel-
den, is een enthousiaste groep spe-
lers en danseressen fanatiek be-
gonnen met repeteren. Alles om u 
in november een mooie avond vol 
vermaak aan te bieden. De groep is 
ervan overtuigd dat het hen ook dit 
jaar weer gaat lukken!

Feestelijke Gala-avond
Dit jaar zal de revue voor het eerst 
een feestelijke opening krijgen 
door middel van een heuse Gala-
avond. Voorafgaand zullen er try-
outs plaats vinden, zodat op vrijdag 

11 november met trots de rode loper 
uit kan, het glas geheven kan wor-
den en iedereen er helemaal klaar 
voor is! Op zaterdag 29 oktober kun-
nen in het Dorpshuis in Kudelstaart 
kaartje bemachtigd worden voor de 
feestelijke Gala-avond op vrijdag 
11 november of één van de ande-
re avonden: zaterdag 19, vrijdag 25 
en zaterdag 26 november. Om ze-
ker te zijn van een kaartje kan te-
lefonisch gereserveerd worden bij 
Lia Bon via 06-22410451. De kaar-
ten kunnen dan zaterdag 29 oktober 
in het Dorpshuis afgehaald worden. 

Buurthuis De Zwarte Zwaan
Om u alvast een klein beetje nieuws-
gierig te maken over hetgeen u die 
avond kunt verwachten, hierbij een 
tipje van de sluier: Het geheel speelt 
zich af rondom buurthuis De Zwar-
te Zwaan, dat gerund wordt door de 
zussen Sjaan en Door. Het valt ech-
ter niet mee om anno 2016 zo’n ont-
moetingsplek goed draaiende te 
houden, zeker nu de gemeente sno-
de plannen heeft en met sluiting 
dreigt. Het wordt: ‘D’r Op of D’r On-
der’ voor de zussen. Zal het ze luk-
ken voldoende geld bijeen te sprok-
kelen om hun zwaantje van de ver-
drinkingsdood te redden? Ga het 
zien en beleven in het Dorpshuis!

Film ‘Sully’ in Bioscoop
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 6 
oktober, kan in het pluche van Bi-
oscoop Aalsmeer plaatsgenomen 
voor de film ‘Sully’. Op 15 janua-
ri 2009 was de wereld getuige van 
een noodlanding op de Hudson-ri-
vier in New York toen piloot Che-
sley Sully Sullenberger (Tom Hanks) 
zijn defecte vliegtuig op het ijskou-
de water wist te landen. Hij redt met 
deze spectaculaire manoeuvre de 
levens van alle 155 passagiers aan 
boord. Maar terwijl Sully geroemd 
wordt door het publiek en de me-
dia om zijn buitengewone reddings-
actie en vliegprestatie, is er een on-
derzoek gaande dat zijn reputatie 
en carrière dreigt te vernietigen. De 
film duurt 95 minuten, regie: Clint 
Eastwood. Donderdag 6, zondag 9, 
maandag 10 en dinsdag 11 oktober 
te zien om 18.45 uur en vrijdag 7 ok-
tober om 21.30 uur.

Maggie’s Plan
En vrijdag 7 oktober trakteert Bi-
oscoop Aalsmeer op de film ‘Mag-
gie’s Plan’. Maggie is een New York-
se dertiger die nog nooit een seri-
euze relatie heeft gehad. Vlak na-
dat ze besluit om alleen een kind te 
krijgen, loopt ze de charismatische 
schrijver John Harding tegen het lijf. 
De twee hebben gelijk een klik. On-
danks zijn huwelijk met de succes-
volle Georgette raakt John volledig 
in de ban van Maggie en beginnen 
ze een affaire. Maar tot Maggie’s 
grote teleurstelling blijkt hij niet te 
zijn zoals hij zich voordeed, wat haar 
tot een absurd, maar geniaal plan 
brengt. Maggie’s Plan is een eigen-
zinnige, romantische komedie van 
Rebecca Miller. Duur: 99 minuten. 

Te zien vrijdag 7 en dinsdag 11 okto-
ber vanaf 20.00 uur. Ook nog te zien 
in de bios in de Studio’s aan de Van 
Cleeffkade: ‘Bridget Jones’s Baby’. 
Kaarten zijn te koop in de biosbar 
en te reserveren via 0297-753700 en 
bioscoop@studiosaalsmeer.nl. 

Dinsdagfilm ‘Carol’
De dinsdagmiddagfilm op 11 okto-
ber speciaal voor ouderen, en ieder-
een die zin heeft om te komen kij-
ken, is dit keer ‘Carol’ en vertelt het 
verhaal van een lesbische relatie in 
het Amerika van begin jaren zestig. 
Carol, een dame uit de hogere mid-
denklasse van New York, zit gevan-
gen in een liefdeloos huwelijk. Wan-
neer de vriendschap met winkelbe-
diende Therese, die droomt van een 
ander, vervullend leven, uitgroeit tot 
een liefdesrelatie dreigt Carol alles 
te verliezen, onder andere haar kind. 
Carol laat zich echter niet kisten en 
volgt haar hart en haar geweten. 
Carol is een treffend, nostalgisch 
en intens portret van onderdruk-
te verlangens. Deze film werd ge-
nomineerd voor maar liefst zes Os-
cars en negen Bafta’s. De film be-
gint om 13.30 uur. Verzamelen van-
af 13.15 uur in de hal van Studio’s 
Aalsmeer. De kosten zijn 6,50 euro 
inclusief een kopje koffie of thee.

Geen leeftijdsgrens
Voor alle duidelijkheid en om mis-
verstanden weg te nemen, deze 
maandelijkse dinsdagmiddagfilms 
zijn gestart als seniorenfilmmid-
dagen, maar hebben nadrukkelijk 
géén leeftijdsgrens. Dus, als de film 
je aanspreekt en je bent in de gele-
genheid, kom lekker meegenieten!

Allerlaatste abonnementen 
‘Exclusief bij Bob & Gon’
Aalsmeer - Het programma van 
‘Exclusief bij Bob & Gon’ in Crown 
Theater Aalsmeer is zo exclusief dat 
bijna alle abonnementen zijn uitver-
kocht. Er zijn er nog een paar be-
schikbaar, die nog tot het einde van 
deze week af te halen zijn bij Espa-
go in de Ophelialaan. 
Een abonnement kost 105 euro en 
u kunt hiermee naar alle zes voor-
stellingen van het seizoen. U kunt 
uw abonnement ook aan een an-
der overdragen, als u zelf een keer 
niet naar één van de voorstellin-
gen kunt gaan. Losse kaarten kos-
ten 21 euro 50. Vele bezoekers kij-
ken al uit naar de eerste voorstel-
ling op zondag 15 oktober met Li-
lian Vieira Grupo. Een fantastische 
Braziliaanse zangeres, die inmiddels 
al vele jaren in Nederland met haar 

vaste begeleiders op de podia ver-
schijnt. Van North See Jazz tot tele-
visieprogramma’s; Lilian zorgt altijd 
voor een zomerse Latin sfeer. Kijk 
voor het volledige programma van 
‘Bob & Gon’ op de website van het 
Crown Theater in Studio’s Aalsmeer 
aan de Van Cleeffkade: www.crown-
theateraalsmeer.nl.

 

The LSB Experience live in 
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Een middag Love 
Peace and Happiness met songs 
van onder andere Crosby Stills 
Nash, Doobie Brothers. Een akoes-
tisch juweeltje! Met enorme trots 
presenteert The Shack op zondag-
middag 9 oktober The LSB Expe-
rience. Een band die iets heel bij-
zonders te bieden heeft, namelijk 
prachtig meerstemmige zang en bij-
zonder mooi gezamenlijk gitaarspel. 
Kenmerkend voor de sound van LSB 
is die prachtige blend van de stem-
men van Marcel Luntungan, Hans 
Sligter en Sjoerd van den Broek. Ge-
inspireerd door de liefde voor tijdlo-
ze muziek omvat het repertoire van 
The LSB Experience songs van mu-
ziekhelden uit voornamelijk de se-
venties, zoals The Beatles, Jack-
son Browne, James Taylor, Paul Mc-
Cartney en The Eagles, aangevuld 
met nummer van bands uit een re-
center verleden zoals Crowded 
House en Venice. Zelfs The Beach 
Boys ontbreken niet op de setlist. 
Muziek die LSB (Marcel Luntun-
gan, Hans Sligter en Sjoerd van den 
Broek) altijd al wilden spelen, liedjes 
met een kop en staart, vocal harmo-
nies en lekker gitaarspel. Prachtig 
materiaal voor een middagvullend 

programma waarin de mannen een 
muzikaal eerbetoon aan hun helden 
brengen, en de aanwezigen terug-
brengen naar de tijd van Love Peace 
and Happiness! The Shack is zon-
dag 9 oktober open vanaf 15.00 uur 
en The LSB Experience begint rond 
de klok van 16.00 uur, entree 8 euro

Cd-presentatie
Vrijdag 7 oktober is er in The Shack 
de cd release party van de nieuwe 
cd ‘ailgatin’ van Bluesband Stack-
house. Authentieke swingende Chi-
cago blues. Vrijdag is de entree gra-
tis. Aanvang is 21.00 uur.

The Spuny Boys en Detonics
Zondag 16 oktober zijn The Spu-
ny Boys uit Frankrijk weer terug in 
The Shack! Uitgegroeid tot de meest 
populaire en gevraagde Rockabilly-
band in Europa. Een vette dampen-
de act met volop show. Een lust om 
te zien en horen! Zondag 23 okto-
ber: Detonics. Als Detonics speelt 
ontstaat er beweging. Zelfs de fer-
ventste bankhanger kan de energie-
ke vijftiger jaren West Coast blues 
niet weerstaan. Voor alle informatie: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Let op: Vrijdagavondconcert
Groovy sounds van Tristan 
en Evelyn in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 7 oktober Groo-
vy Sounds in Bacchus met Tristan ft. 
Evelyn Kalansee. Tristan met zan-
geres Evelyn Kalansee is een Ne-
derlandse band die het levenslicht 
zag in 2014 en bestaant uit louter 
topmuzikanten uit de jazz en pop 
scene. Het geluid van deze band 
kenmerkt zich door diep groovende 
funky sounds aan elkaar gezongen 
met de soul stem van Evelyn Kalan-
see. Steve Luthaker, de illustere To-
to gitarist, heeft over de stijl van de-
ze band gezegd: “Het beste van de 
jaren zeventig gespeeld in 2016.” In 
de muziek van Tristan zijn duidelijk 
de echo’s hoorbaar van Toto, Tower 
of Power, Incognito en Brand New 
Heavies. Inmiddels heeft de band 
al 3 CD’s uitgegeven. In het voor-
jaar van 2016 is de derde uitgeko-
men, ‘Lifestyle’, waaraan internatio-
nale artiesten zoals de Britse soul-
zanger Heston meegewerkt hebben.
Dit is een band die zonder enige 
twijfel in de smaak valt bij alle veer-
tig plussers! Niet vergeten: Op vrij-
dag! Tristan bestaat uit Sebastiaan 
Cornelissen op drums, Frans Vollink 
op bas, Coen Molenaar op toetsen 
en Guy Nikkels op gitaar. Het optre-

den is met zangeres Evelyn Kalan-
see. Bacchus Open: 21.00 uur. Toe-
gang: 10 euro (reserveren via Bac-
chus site mogelijk).

The Guitar Syndicate
En op zaterdag 15 oktober nog een 
heel bijzonder optreden in Bacchus: 
The Guitar Syndicate ft. Nelsob La-
tif & Camilla Costa. De Guitar Syn-
dicate is een ontmoeting tussen gi-
taristen met verschillende achter-
gronden aangevuld met een groovy 
contrabas en drums. De muziek van 
de Guitar Syndicate gaat verder dan 
één stijl. In plaats daarvan zorgen 
zij voor een unieke caleidoscoop 
van geluiden en smelten zij jazz, la-
tin, Braziliaanse en klassieke invloe-
den allemaal samen tot hun eigen 
geluid. Met Nelson Latif uit Brazilië 
op 7 snarige gitaar en cavaquinho, 
David Golek uit Israël op elektrische 
gitaar, Breno Viricimo uit Brazilië op 
bas en Olaf Keus uit Nederland op 
drums. Special gast is de Brazili-
aanse zangeres en gitariste Camila 
Costa. Cultureel café Bacchus is ge-
vestigd in de Gerberastraat. Zater-
dag open: 21.00 uur. Toegang: Uw 
Gift.

Concert Ray Bonneville in 
De Oude Veiling zondag
Aalsmeer - Ray Bonneville verzorgt 
op zondag 9 oktober een concert in 
De Oude Veiling in de Marktstraat. 
Het optreden wordt georganiseerd 
door Pieter Groenveld in samenwer-
king met Muzikaalsmeer en begint 
om 15.00 uur. 
Ray Bonneville is geboren in Frans-
sprekend Canada, maar volwas-
sen geworden in de VS en hij heeft 
een krachtig pakket van prachti-
ge liedjes, die het resultaat zijn van 
een hard, zwervend leven, waaron-
der tijd gediend in Vietnam en zijn 
eigen oorlog met drugsverslaving. 
Hij is piloot geweest, taxichauffeur 
en heeft over de hele wereld ge-
woond. Een echte verhalenverteller, 
een muzikale autodidact die het ge-
woon veel te druk had met leven om 
zich op muziek te concentreren en 
daarom gebeurde dat pas toen hij 
de 40 was gepasseerd. Bonneville 
heeft een stijl die vergelijkingen op-
roept met artiesten zoals J.J. Cale en 
Daniel Lanois. Deze ‘song & groove’ 
blues artiest haalt veel van zijn in-
spiratie uit de muziek van New Or-
leans. Op zijn laatste Red House Re-
cords CD, Easy Gone, lepelt Bon-
neville weer een perfecte mix van 
liedjes op die allemaal bewijzen hoe 
geduld soms wordt beloond. In el-
ke song schittert zijn gitaarspel als 
lichtpuntjes in een donker-worden-
de avondlucht. Zijn stem is van na-
ture vol en melodieus maar met on-
dertonen van een ruige diepte. Zijn 
manier van mondharmonica spelen 
voegt een verdere dimensie toe aan 
zijn gitaar en maakt het totaalbeeld 
helemaal af. Met een paar simpe-

le woorden brengt Bonneville zijn 
gedachten tot uiting, en laat ruim-
te over voor meerdere interpreta-
ties. Bonneville heeft zijn eigen plek 
veroverd in de wereld van blues en 
roots. Hij heeft het podium gedeeld 
met grote namen zoals B.B. King, 
Muddy Waters, J.J. Cale and Robert 
Cray. Een gitarist van wereldklas-
se, een klasbak harmonicaspeler en 
songwriter: het is echt niet verwon-
derlijk dat Bonneville zoveel goede 
recensies ontvangt, vooral voor zijn 
live optredens, waar hij het publiek 
bijna hypnotiseert met zijn combi-
natie van blues, folk en Americana.
Kaarten reserveren voor dit con-
cert (aanbevolen) kan via scr@Pie-
terGroenveld.com of info@deoude-
veiling.nl.
Om alvast te noteren: Zondagmid-
dag 11 december concert Steampo-
wer met Fay Lovsky, Janos Koolen, 
Joost van Es en Laurens Joensen.

Bandbrouwerij in N201
Aalsmeer - De Bandbrouwerij is 
ondertussen aardig ingeburgerd in 
het Aalsmeerse muzieklandschap 
en vindt aanstaande vrijdag 7 okto-
ber weer plaats in N201. Het cen-
trum aan de Zwarteweg is de he-
le avond beschikbaar om muziek te 
maken met andere muzikanten; al-
les kan worden uitgeprobeerd bij de 
bandbrouwerij. Onder begeleiding 
van verschillende ervaren muzikan-
ten, bandcoaches en muziekdocen-
ten wordt er flink op los gejamd, ge-
speeld, geoefend net zo lang tot er 
optredens georganiseerd kunnen 
worden. De bandbrouwerij is van 
20.30 tot 01.00 uur en daarbij is er 

van 20.30 tot 23.00 uur een band-
coach of muziekdocent aanwezig 
die helpt met de akkoordensche-
ma’s en tips om goed samen te spe-
len. Daarna is er nog 2 uurtjes vrij 
jammen waar alle aanwezigen aan 
mee kunnen doen. Belangrijkste is 
dat het gezellig is en dat iedereen 
speelervaring kan opdoen en ande-
re muzikanten kan leren kennen. De 
Bandbrouwerij is er voor alle muzi-
kanten vanaf 15 jaar. Een maximum-
leeftijd is er niet, een beperking in 
genre in principe ook niet, maar het 
repertoire is wel gericht op popmu-
ziek in de breedste zin. Deelname is 
gratis.

AGENDA

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

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

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

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

officiële mededelingen
6 oktober 2016

bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en 
handhaving omgevingsrecht gemeente aalsmeer 2016
De raad heeft op 22 september 2016 de Verordening kwaliteit 
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 
gemeente Aalsmeer 2016 vastgesteld (Z-2016/018020). Deze 
verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van 
het college van B&W uitgevoerde vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH) van het omgevingsrecht. De verordening 
kunt u vinden op www.aalsmeer.nl. Alle geldende verordeningen 
en regelementen vindt u ook op www.overheid.nl.

rectificatie, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
- Stommeerweg 72, 1431 EX (Z-2016/050192), het plaatsen 

van een terrasoverkapping over het bestaande terras van het 
restaurant. In de bekendmaking van 22 september 2016 is de 
aanvraag bekendgemaakt onder een verkeerd adres (Stom-
meerkade 72).

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/052625), het vervan-

gen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmasten 
voor sportveldverlichting

- Uiterweg 38, 1431 AN (Z-2016/052723), het vervangen van 
een kap van bestaande woning na brand

- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052562), het uitvoe-
ren van normaal onderhoud t.b.v. restaurant en tuinmeubi-
lair plaatsen

- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052627), het uitvoe-
ren van normaal onderhoud t.b.v. restaurant en tuinmeubi-
lair plaatsen

- Oranjestraat 15, 1432 GZ (Z-2016/053411), het afwijken van 
het bestemmingsplan ten behoeve van tijdelijke bewoning 
van het bijgebouw op het achtererf en het aanleggen van 
een in- en uitrit

verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken verlengd:
- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z-2016/043517), het plaatsen 

van een blokhut en een overkapping botenopslag
- Uiterweg 380, 1431 AZ (Z-2016/047667), het plaatsen van 

een kelderbak onder de woning 

ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Darwinstraat 6, 1431 ZB (Z-2015/044351), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorgevel. De vergunning is bij ons 
bekend onder het zaaknummer Z-2015/042747. Verzonden: 
28-09-2016

ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Haya van Somerenstraat 26, 1433 PB (Z-2016/045175), het 

plaatsen van een dakkapel aan de achtergevel van een woon-
huis. Aanvraag door de aanvrager ingetrokken

- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2016/052625), het vervan-
gen van 2 lichtmasten en het plaatsen van 2 lichtmasten 
voor sportveldverlichting. Aanvraag door de aanvrager inge-
trokken

- Midvoordreef 14, 1433 DG (Z-2016/052104), het plaatsen 
van een opbouw op de aanbouw aan achterzijde woning. 
Aanvraag door de aanvrager ingetrokken

verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Tegen de 
afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie
- Uiterweg 154 ws 10, 1431 AS (Z-2016/035370), het over-

schrijven van een ligplaatsvergunning voor niet-permanente 
bewoning woonschip. Verzonden: 13-09-2016

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/weige-
ren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een zienswijze 
indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan 
de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2015/029780), het verlen-

gen van de bestaande dokloods. De aanvraag, de ontwerp-
beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 7 oktober gedurende zes weken ter inzage bij de balie 
bouwen van het gemeentehuis. Verzonden: 07-10-2016.

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht 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:
- Stationsweg 38, 1431 EG (Z-2016/043055), het plaatsen van 

dakkapellen aan de achterzijde en het plaatsen van een pri-
vacyscherm op het platte dak. Verzonden: 27-09-2016

- 1e J.C. Mensinglaan 16, 1431 RW (Z-2016/043212), het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de wo-
ning. Verzonden: 27-09-2016

- Dorpsstraat 135, 1431 CC (Z-2016/043188), het bouwen van 
3 verkeersbruggen ten behoeve van de ontsluiting van de 
Dorpshaven Noord en het aanleggen van een nieuwe weg en 
in- en uitrit, aanleggen beschoeiingen, grond-, funderings- 
en andere civiele werken Verzonden: 28-9-2016

- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2016/043722), het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. horeca. Verzonden: 28-09-2016

- Molenvlietweg 30, Machineweg, A.H. Blaauwstraat tot Oude 
Spoordijk, 1432 GW (Z-2016/044015), het aanleggen van 
een nieuw afvalwatertransportleiding ten behoeve van de 

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

openingstijden balie burgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

WijKinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de 
afgelopen maanden raadplegen.

afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

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

overige loKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

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

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

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet 
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien 
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw 
klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

servicepunt beheer en uitvoering 
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

aansluiting op de afvalwaterzuiveringsinstallatie Zwaans-
hoek. Verzonden: 29-09-2016

ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen meldin-
gen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of 
beroep mogelijk. 
- Stommeerweg 91, 1431 EV (Z-2016/052326), brandveiligge-

bruik t.b.v. Restaurant Welkom Thuis
- Oranjestraat 32, 1432 GZ (Z-2016/052777), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052547), brandveilig 

gebruik t.b.v. restaurant

ontvangen meldingen, activiteitenbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen meldin-
gen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of 
beroep mogelijk.
- Noordpolderweg 20, 1432 JH (Z-2016/052928), het starten 

van een inrichting.
- Burgemeester Kasteleinweg 3 (zuidzijde), 1431 BX (Z-

2016/053158), het veranderen van een inrichting

geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Het college van burge-
meester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding(-
en) is/zijn geaccepteerd:
- Spoorlaan 4, 1431 TL (Z-2016/051995), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Begoniastraat 55, 1431 TB (Z-2016/051522), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Oranjestraat 32, 1432 GZ (Z-2016/052777), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning

geaccepteerde melding(en), activiteitenbesluit
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Stationsweg 8-10, 1431 EG (Z-2016/048925), het starten 

van het bedrijf Lidl.
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/051492), het starten 

van de inrichting Rustik.

niet-geaccepteerde meldingen, activiteitenbesluit
- Kudelstaartseweg 295, 1433 GJ (Z-2016/042609)

evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalen-
der 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 evenementen-
vergunning is aangevraagd:
- Herenweg en Kudelstaartseweg (Z-2016/051465), Sinter-

klaasintocht op 19 november 2016, ontvangen 20 september 
2016

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

collectevergunning (aanvragen)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2016/049455), Plantenbakken 

actie op 29 oktober 2016, ontvangen 8 september 2016
- Kudelstaart (Z-2016/051485), Geldinzameling voor Sinter-

klaasintocht van 14 tot 19 november 2016, ontvangen 20 
september 2016

commissie ruimtelijKe KWaliteit 
(voorheen Welstandscommissie)

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

ter inZage
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen 2016’ 

met de daarop betrekking hebbende stukken

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

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

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

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

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

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

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

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

vrijdag 14 oKtober is het gemeentehuis in 
aalsmeer gesloten vanWege bouWWerKZaamheden 

Het gemeentehuis in Aalsmeer wordt komende jaren geres-
taureerd. De onderhoudswerkzaamheden beginnen met de 
raadszaal. De raadzaal is het eerste aan de beurt. Sloop-
werkzaamheden beginnen op vrijdag en gaan op zaterdag en 
zondag door, zodat het gemeentehuis slechts één dag dicht 
hoeft. Tijdens de verdere verbouwing blijft het gemeentehuis 
open voor onze dienstverlening. 

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

Suski D. 09-02-2012 27-09-2016
Chudziak K. 04-06-1989 27-09-2016

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

ambtshalve opnemen adresgegevens onbeKend in 
de basisregistratie personen (brp)

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

Szyszka I. 10-12-1981 27-09-2016

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

mededeling over de nota parKeernormen 
aalsmeer 2016 

De gemeenteraad heeft de nota parkeernormen Aalsmeer 2016 
vastgesteld. Het vaststellen van parkeernormen en toepassings-
regels is om diverse redenen belangrijk en nuttig. Door het 
parkeren nadrukkelijk te toetsen en de juiste parkeernorm zo 
vroeg mogelijk in een planproces te bepalen wordt parkeerover-
last voorkomen en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Voor 
burgers, bedrijven en ontwikkelaars is met deze nota duidelijk 
welke normen gehanteerd worden bij een aanvraag. Bovendien 
bevat de nota duidelijke toepassingsregels om uit te leggen hoe 
de parkeernormen gehanteerd moeten worden. Hierdoor zorgen 
we er als gemeente voor dat er voldoende parkeerplaatsen aan-
wezig zijn en dat mogelijk verwachte parkeerproblemen vanaf 
het begin van het planproces worden voorkomen.

inzage vanaf 6 oktober 2016
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bou-
wen en Vergunningen in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpa-
gina van de gemeente.

voor meer informatie: 
WWW.aalsmeer.nl





Aalsmeer - Denise Kroes kwam er 
speciaal voor terug uit de States. 
Meedoen aan de competitie The 
Next Girl/Boy band, wat een uitda-
ging! Een format bedacht door John 
de Mol. Hoe goed zij het ook had 
in Amerika, proberen een droom te 
verwezenlijken in haar geboorte-
land en misschien zo de wereld we-
ten te veroveren; stel je voor een ei-
gen meidenband waarin je je zang 
en danskunst kunt tonen, het was 
een kans die zij niet voorbij wilde 
laten gaan. Inmiddels heeft Denise 
al vele rondes op overtuigende wij-
ze doorstaan en eindigde zij bij de 
finalisten. Van de vele honderden 
dansers en zangers, bleven er eerst 
tachtig over en uiteindelijk zijn dat 
er nu nog zes. Deze zijn uitgenodigd 
voor een TV life optreden. Denise 
moet aantonen dat zij nog beter is 
dan de vijf andere girls. Tijdens een 
live optreden - uitgezonden op vrij-
dag 7 oktober door SBS 6 om 20.30 
uur - laat zij zien hoe geweldig pro-
fessioneel zij is. De komende rondes 
zal er telkens een kandidaat afvallen 
tot er tenslotte vier meiden overblij-
ven. Wat deze optredens extra span-
nend maakt is dat nu niet alleen een 
vakjury bepaalt wie er door kan naar 
een volgende ronde, ook de stem 
van de kijker telt. Natuurlijk hopen 
alle Aalsmeerders dat hún Denise 
er met de meeste stemmen vandoor 
gaat. De school waar haar moeder 
docent is (Zuidooster) zit er al hele-

maal klaar voor, Radio Aalsmeer is 
inmiddels een groot fan van Deni-
se, het zou natuurlijk geweldig zijn 
wanneer Denise met een grandioze 
meerderheid wordt gekozen en door 
mag naar haar volgende life-optre-
den. Dus vrijdag 7 oktober kijken 
naar SBS 6 om 20.30 uur. Denise zal 
u bedanken met haar stralende lach 
en een heerlijk spontaan optreden.
Janna van Zon 
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Kunstploeg gaat maandag inrichten in gemeentehuis

Kunstwerk ‘Aan Tafel’ een 
maand in de burgerzaal
Aalsmeer - Een van de toppers van 
de Kunstroute, het project Aan Tafel 
met De Kunstploeg is vanaf dinsdag 
11 oktober te zien in de burgerzaal 
van het gemeentehuis. Daar blijft het 
maar liefst een maand te zien. Dus 

iedereen die in het weekend van de 
Kunstroute niet in de gelegenheid 
was, heeft nu alsnog een kans om 
dit opmerkelijke community-kunst-
werk te zien. Het is een compliment 
voor de 250 deelnemers die hiervoor 

elk een bord met lievelingseten klei-
de en beschilderde. Voor de Kunst-
route leverde dat een spraakmaken-
de tafel van ruim 60 meter op in de 
oude boomgaard aan de Uiterweg 
waar De Kunstploeg gehuisvest is. 

Er is van alles te zien, een boterham 
met een gebakken eitje met kaas, 
een overheerlijke hamburger en een 
appelpunt met veel slagroom, sushsi, 
eten uit Syrië en Afghanistan, pizza’s 
schalen met drop noem het maar op. 
Het is de Nederlandse en internati-
onale keuken die samenkomt op de 
tafels van De Kunstploeg en daar-
mee ‘De smaak van Aalsmeer’ laat 
zien. Ook bij dit project ging het er in 
allereerste instantie om dat de drem-
pel om mee te doen laag was en dat 
er plezier gemaakt werd. Verder 
heeft De Kunstploeg als doel om ge-
neraties met elkaar te verbinden en 
dat groepen die elkaar normaal ge-
sproken niet gemakkelijk tegenko-
men samenwerken aan iets moois. 
Kunst is daarbij het voertuig, aldus 
De Kunstploeg. Zo werkten er ou-
deren van gebouw Irene mee, maar 
ook kinderen van de basisscholen 
De Hoeksteen. De Graankorrel en 
De Jozefschool. De mensen van Ons 
Tweede Thuis en de jonge vluchte-
lingen mogen ook niet vergeten wor-
den en dan al die Vrije Kleiers, indivi-
dueel of in groepjes het maakte niet 
uit. De resultaten bleken keer op 
keer verrassend. En dat resultaat is 
nu een maand lang te zien in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Na-
tuurlijk wel alleen tussen kantoor-
uren of bij openbare vergaderingen. 

Vrije Kleiers
De Kunstploeg gaat het communi-
ty kunstwerk maandag 10 oktober 
inrichten en vraagt alle Vrije Kleiers 
en andere deelnemers om maandag 
vanaf 15.00 uur hun kunstwerkje 
naar het gemeentehuis op het Raad-
huisplein in het Centrum te komen 
brengen.

Geslaagde en goed bezochte opening

Expositie Dorrit Klomp 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - Woensdagavond 28 
september vielen er hemelse klan-
ken in het gemeentehuis te beluis-
teren. Het koor Babylon kweelde 
dat het een lieve lust was. Omdat 
de exposerende kunstenaar Dorrit 
Klomp deel uit maakt van het koor 
- dat in Amsterdam veel succes 
boekt - zong zij als het ware haar 
eigen werk toe. Samenstelster van 
deze tentoonstelling: Ingrid Kop-
peschaar hield een korte inleiding, 
waar zij vertelde dat zij het werk van 
Dorrit voor het eerst heeft gezien in 
het Huiskamermuseum en er zo ver-
rukt van was dat zij Dorrit direct een 
tentoonstelling in het gemeentehuis 
aanbood. Het inrichten was best 
een klus geweest, maar met behulp 
van Joop Kok (de partner van Dor-
rit Klomp) is het een fraai geheel 
geworden. ‘Geheimzinnig, kleurrijk, 
fantasievol, passie, verleiding, go-
dinnen, danseressen, nimfen, vrou-
we Justitia’ losse woorden afkom-
stig vanuit het publiek die wanneer 
je die als een ketting aaneen rijgt 
precies weergeven wat de tempera-
mentvolle Dorrit laat zien. Joop was 
gevraagd iets meer achtergrond in-
formatie te geven over de werkwijze 
van Dorrit. Zeer beeldend en open-
hartig vertelde hij over hoe Dorrit in 
haar ‘buitenverblijf’ te Nieuwveen 
met haar doeken aan de slag gaat. 
En zoals Joop dat beschreef was dat 
niet zachtzinnig te noemen, er wordt 
gegooid en gesmeten met verf, hier 
en daar wordt het doek als het wa-
re ‘mishandeld’, maar dat doet niets 
af aan het eindresultaat, want wat 
er aan detail valt waar te nemen is 
verrassend. Het is juist het intuïtieve 
en de durf dit te tonen wat de doe-
ken een bepaalde mate van magi-
sche bewondering en verwonde-
ring meegeven. Daarom is het wel 
jammer dat het werk alleen vanaf 
de begane grond is te zien voor het 
grote publiek. Bij een aantal schil-

derijen vallen de details weg en wat 
dan overblijft zijn de kleurvlakken. 
Gelukkig heeft de gemeente daar 
wel iets op gevonden, want Dorrit 
zal gedurende de komende maan-
den (tot 6 januari) dat haar werk te 
zien is ook een lezing geven (de da-
tum wordt nader bekend gemaakt). 
Dan kunnen - net als op de ope-
ning - bezoekers de werken ook van 
dichtbij bekijken. Terecht wees Ma-
rianne van den Berg - woordvoer-
ster namens de gemeente - op het 
feit dat het een groot goed is dat er 
sinds vier jaar kunst is te zien in het 
gemeentehuis, dat over de kunst 
soms verschillend wordt gedacht 
hoort bij kunst, is haar mening. “Het 
zou toch zonde zijn wanneer wij 
geen gebruik maken van de muren”, 
vindt wethouder Job Kluis. Dorrit 
kan in ieder geval nu al terug kij-
ken op een geslaagde en goed be-
zochte opening. Er waren leuke ori-
ginele hapjes, lekkere drankjes, veel 
positieve aandacht, complimenten, 
bloemen en nog meer zang. Het was 
een avond van en voor Aalsmeer-
ders met Dorrit als middelpunt. Bo-
de Henk maakte overuren maar 
deed dat met een lach, want ja: Voor 
de kunst moet je iets over hebben!
Janna van Zon

Eén van de deelnemers is het Passionkoor. Om 18.05 uur gaan de spots voor 
dit koor aan. Alvast noteren en/of komen: Het Passionkoor houdt voor belang-
stellende beginnende en geoefende zangers en zangeressen op maandag-
avond 24 oktober een workshop. Kijk verder op www.passionkoor.nl.

Amstel Korendag in P60
Amstelveen - Op zondag 9 okto-
ber vindt de eerste Amstel Koren-
dag plaats in Poppodium P60 te 
Amstelveen. Tijdens de Amstel Ko-
rendag zullen 16 koren uit Amstel-
veen en omgeving, en zelfs daar-
buiten, een spetterende optredens 
verzorgen op het geweldige podi-
um van P60 in het drukke stadshart 
van Amstelveen. Een leuk muzikaal 
dagje uit voor koormuziekliefheb-
bers! Dit nieuwe korenfestival pre-
senteert elk koor op een professio-
neel podium, versterkt met digitaal 
geluid en professionele verlichting. 
Belangstellenden zijn bent welkom 
van 12.00 tot 20.30 uur om een fa-
voriet koor te zien, maar blijf gerust 
de hele dag, de keuze is aan de be-

zoeker zelf! Dit leuke dagje uit voor 
het hele gezin. De 16 koren presen-
teren zich op een professioneel po-
dium versterkt met digitaal geluid 
en professionele verlichting. Deel-
nemers zijn: Funtastic, the Swin-
ging Stones, Popkoor Remix, Little 
Wing, Pop4shore, Then there were 
voices, Popkoor4you, Amstel Gospel 
Choir, Experiment, RefreshSing, The 
Starlights, Njoy, Passionkoor, Pop-
koor Sonority, Lyda’s Ladies en Rom 
Koor. Er zijn hapjes en drankjes in 
P60 verkrijgbaar. Kaartverkoop tij-
dens het evenement aan de kassa 
van P60. Entreeprijs: volwassenen 
2,50 euro, kinderen 1,50 euro. Kijk 
voor het programma en meer infor-
matie op www.amstelkorendag.nl 

“Hier is De Oude Veiling voor bedoeld”

Volle zaal voor Taekema en 
Ouw: ‘Inside McCartney’
Aalsmeer - Vrijdag 30 september 
zat de bovenzaal van De Oude Vei-
ling weer eens ouderwets gezellig 
vol met publiek dat kwam luisteren 
naar Rob Taekema en Tim Ouw ver-
antwoordelijk voor het programma: 
Ode aan Paul McCartney. 
Je hebt altijd mensen die hun nek 
durven uit te steken en zo iemand 
is Constantijn Hoffscholte - eige-
naar van Het Boekhuis en een groot 
fan van een van de grootste popar-
tiest aller tijden, zoals hij Paul Mc-
Cartney benoemt. Aan hem was het 
te danken dat deze avond ‘Inside 
McCartney’ tot stand is gekomen. 
Glunderend stond hij op het podium 
om iedereen van harte welkom te 
heten en een heerlijke avond toe te 
wensen. Zijn voorpret was duidelijk 
zichtbaar. Tijdens het concert werd 
die pret gedeeld. Taekema (zang en 
gitaar) en Ouw (bas en piano) kun-
nen niet betrapt worden op uitbun-
digheid, maar het ingetogen karak-
ter van hun geoliede spel maakte 
dat het een bijzondere luisteravond 
werd en door velen geprezen. “Zij 
hebben McCartney begrepen”, was 
men van mening en ook de reactie: 
“Ik heb toch weer eens een avond 
lekker kunnen zwelgen van heer-
lijke muziek, weer even terug naar 
vroeger”, geeft aan dat het een ge-
slaagde avond was. Het nummer 
‘My love’ werd gezien als een mooie 
dankbetuiging aan Paul. 

Zoveel mensen zoveel zinnen
De vertelde anekdotes waren sma-
kelijk en dat hadden er voor een 
deel van het publiek best nog wel 
wat meer mogen zijn. “Joh, wij ko-
men toch voor de muziek.” Ach, zo-
veel mensen zoveel zinnen. Maar 
het blijft toch leuk te weten dat 
de ooit eens onbekende Paul Mc-
Cartney ’s middags bij de universi-
teit aanbelde met de vraag of hij ’s 
avonds mocht komen optreden. Dat 
waren nog eens hele andere tijden 
voor ‘onze’ Paul. Na zich voldoende 
gelaafd te hebben aan de stem van 
Taekema die - uiterlijk geen steek 
op zijn held lijkt - en de instrumen-
tale begeleiding van Tim Ouw kon 
men bij de bar nog eens met een 
glas napraten en nagenieten. “Ge-
weldig, hier is De Oude Veiling toch 
voor bedoeld.” En natuurlijk konden 
de liefhebbers zich ook nog leesple-
zier verschaffen. Het Boekhuis had 
voor een interessante selectie ge-
zorgd waar door velen niet alleen 
met de klanken in het hoofd naar 
huis gingen, maar ook met een boek 
onder hun arm. 

Janna van Zon 

Repetitiedag Messiah voor 
ACOV en gastzangers
Aalsmeer - Op zaterdag 12 novem-
ber voert ACOV onder leiding van 
dirigent Danny Nooteboom de Mes-
siah van Handel uit in De Bloem-
hof aan de Hornweg, aanvang is 
20.00 uur. Een aantal gastzangers 
heeft zich al aangesloten bij het 
koor voor dit concert, maar nieuwe 
gastzangers kunnen zich nog op-
geven. Hiervoor kunnen zijn telefo-
nisch contact opnemen met Annet 
de Jong via 06-20644802. 
Voor grote concerten wordt altijd 
een repetitiedag georganiseerd, 
deze keer op zaterdag 15 oktober 

van 10.00 tot 15.30 uur in Het Ba-
ken in de Sportlaan 86, bij de Open 
Hof Kerk. Hier repeteert ACOV we-
kelijks op donderdagavond vanaf 
20.00 uur. 
Aan het concert wordt meegewerkt 
door Merel van Geest (sopraan), 
Merlijn Runia (alt), Adrian Fernan-
des (tenor) en Marlijn Zwitserlood 
(bas). Het orgel wordt bespeeld 
door Sander van den Houten. Kaar-
ten voor het concert zijn al te koop 
bij de leden van het koor of via de 
website waar uitgebreide informatie 
te vinden is: www.acov.nl

Vrijdag The Next Girl/Boy band
Help Denise Kroes naar 
de volgende ronde!

Steeds de lat een tikje hoger
Uitdaging van Collegium 
Vocale Consonant
Aalsmeer - Wat goed dat inwoners 
de dorpsgrens verlaten om naar an-
dere Aalsmeerders te gaan luiste-
ren. Zondag 2 oktober waren de-
ze te vinden in de Dorpskerk te Ab-
coude waar Collegium Vocale Con-
sonant (De Aalsmeerder Jaap Bies-
heuvel ‘ontwierp’ dit koor waarvan 
hij tot 1992 ook dirigent was) op-
trad. Sinds 2005 is het dirigent Bert 
’t Hart die het koor tot grote hoog-
te weet te brengen. Dat er ook in-
spraak mogelijk is werd duidelijk 
bij dit concert. De koorleden had-
den zo eens wat gegoogeld en von-
den het werk van de Noor Ola Gjeilo 
(1978) en de Amerikaan Daniel El-
der (1986) zo interessant dat zij er 
voor kozen de composities in te stu-
deren voor deze uitvoering. Verder 
stond op het programma de beken-
dere werken van Jozef Rheinberger 
(1839-1901) en Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Het Collegium Vocale Consonant 
schuwt nooit de uitdaging, steeds 
weer leggen zij de lat een tikje ho-
ger. Het a capella gezongen Mor-
genlied-Hymne-Abendlied van 
Rheinberger eist een goede adem-
halingstechniek. Iedere oneffen-
heid wordt gehoord in een ruimte 
die wat akoestiek betreft perfect is. 
Hoewel de imperfectie wel hoorbaar 
was, was deze gelukkig niet over-
dreven storend. Bij het tweede ge-
zongen stuk van Gjeilo -waarbij het 
koor bij het eerste deel The Ground 
voortreffelijk op de piano werd be-
geleid - klonk bijna hemels en bij de 
delen Northerns Lights en Ubi Cari-
tas - die weer a capella werden uit-

gevoerd- kon de luisteraar zich la-
ven aan goed geschoolde stemmen. 
Wanneer je zo wordt toegezongen is 
De Liefde nabij. Want het gekozen 
Thema van deze middag: De Liefde 
werd in dit stuk wel het meest bena-
derd. Dat Daniel Elder naast compo-
nist ook dichter is, was duidelijk te 
horen. Zijn composities zijn wat fil-
misch en lichter van toon. Er volgde 
een prachtig intermezzo van de pia-
nistes Juliette Battjes-van Menk en 
Lillian Lotichius vierhandig speel-
den zij de sterren uit de hemel die 
als pareltjes neerdaalden over een 
dankbaar publiek. Na de pauze 
volgde de Liebeslieder van Brahms 
en ook nu werd weer veel gevraagd 
van het technische vermogen van 
het koor. Het tempo lag hier en daar 
een fractie te hoog waardoor enke-
le delen ietwat rommelig klonken 
maar dat werd toch ook weer goed 
gemaakt met de krachtige en teder 
gezongen delen. Daardoor wisten 
de zangers en zangeressen de ge-
zongen emotie goed te laten door-
dringen bij het publiek.
Collegium Vocale Consonant koos 
voor de uitdaging, zij legde de lat 
hoog, de lat mocht dan zo hier en 
daar een beetje wiebelen, uiteinde-
lijk bleef deze in de beugels liggen. 
Terecht was dan ook het bravo en 
het applaus na afloop van een con-
cert dat velen een heerlijke muzi-
kale middag had bezorgd. Morgen 
reist het koor af naar het Spaanse 
Valencia waar zij met een plaatse-
lijk koor dit concert nogmaals uit-
voeren. 
Janna van Zon 

Op zoek naar 
paddestoelen

Bovenkerk - Weken hebben de my-
cologen gewanhoopt, maar de re-
gen heeft ze verlost en de verwach-

Zin-Inn: Film 
met inhoud

Aalsmeer - Lekker avondje naar 
een film met inhoud? Kom dan 
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
heeft op maandag 10 oktober weer 
een filmavond. De Zin-Inn toont een 
aantal keer per jaar filmhuisfilms, 
met mogelijkheid tot discussie ach-
teraf. Voor informatie over de titel of 
inhoud van de film en de filmagenda 
kan een mail gestuurd worden naar 
filminn@dgaalsmeer.nl. De vrijwilli-
ge bijdrage is 5 euro, inclusief koffie 
of thee. De zaal aan Zijdstraat 55 is 
open vanaf 19.30 uur, aanvang van 
de film is 20.00 uur. 

ting is dat er zondag genoeg padde-
stoelen te vinden zijn om de rest van 
het jaar naar terug te verlangen. En 
wie taalt er nu niet naar Goudgele 
bundelzwammen, Grote stinkzwam-
men of Dodemansvingers? Zondag 
9 oktober verzamelen om 10.00 uur 
ter hoogte van de Urbanuskerk in 
Bovenkerk en natuurgidsen van het 
IVN Amstelveen nemen belangstel-
lenden mee het bos in. Het adres 
van de kerk is Noorddammerlaan 
124. Het verzamelen is iets verderop, 
bij de ingang van de Poeloever. Par-
keren kan aan de overkan.
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Karmelstroom biedt ruimte 
elkaar te ontmoeten 
Amstelland - Karmelstroom biedt 
ruimte om elkaar te ontmoeten en 
de verbondenheid met de spiritu-
aliteit van de Karmel te vieren en 
vorm te geven. “Vele jaren achter-
een wisten we in Amstelveen en in 
Aalsmeer niet anders dan dat we in 
een parochie van de Karmel leef-
den. Maar, de Karmelieten vertrok-
ken en doen hun werk nu op ande-
re plaatsen. Wij bleven achter maar 
ons leven gaat verder”, vertellen 
Carmo da Silva, Nelia Musters, José 
van Sante en Gerard Ticheler van de 
Locatieraad Titus Brandsmaparo-
chie. Om eenieder daarbij te helpen 
wil het drietal door middel van Kar-
melstroom proberen elkaar te blij-
ven ontmoeten en de verbonden-

heid met de spiritualiteit van de Kar-
mel te vieren en vorm te geven.
Zo is rond het feest van Onze Lieve 
Vrouw van de Berg Karmel, half juli, 
in Aalsmeer een eerste samenkomst 
gevierd. Het was een hartverwar-
mende samenkomst. Er is vreugde 
beleefd aan de start van dit initiatief.
Op vrijdag 14 oktober zal de tweede 
Karmelstroom van dit jaar worden 
gehouden, nu in Amstelveen. Het 
programma is van 17.30 tot 21.00 
uur en de kosten zijn 7 euro (richt-
prijs) per persoon. 
Informatie en aanmelden bij raak-
puntaa@gmail.com of 06-30375871, 
José van Sante. Graag vóór 9 okto-
ber. Locatie: Westelijk Halfrond 1, 
Amstelveen.

Aalsmeer - De inschrijving voor het 
Meerlandenfonds is op 1 oktober 
van start gegaan. Omdat het Meer-
landenfonds in 2016 voor de tiende 
keer plaats vindt, heeft Meerlanden 
10% extra in het fonds gestort. Er 
valt dit jaar dus 55.000 euro te ver-
delen onder (sport)verenigingen en 
goede doelen. Vrijwilligers van goe-
de doelen en (sport)verenigingen 
uit het verzorgingsgebied van Meer-
landen kunnen tot 1 november aan-
staande een aanvraag indienen.

“Dikke tien voor vrijwilligers”
“Meerlanden staat middenin de sa-
menleving. Wij zorgen samen met 
bewoners, bedrijven en gemeen-
ten voor een duurzame, schone en 
veilige omgeving, waar het fijn wo-
nen, werken en recreëren is. Goede 
doelen en (sport)verenigingen ma-
ken de maatschappij ook mooier. 
Daarom steunen wij regionale initi-
atieven met ons Meerlandenfonds,” 
zegt Angeline Kierkels, algemeen 

directeur van Meerlanden in Rijsen-
hout. “Deze tiende editie vullen wij 
het fonds met 10% extra, zodat wij 
nog meer stichtingen kunnen steu-
nen. Zij verdienen die waardering: 
een dikke 10 voor alle vrijwilligers 
die zich inzetten voor een mooiere, 
lokale samenleving!”

Online inschrijven

Goede doelen en (sport)verenigin-
gen komen voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds in aanmer-
king door een project online in te 
schrijven opwww.meerlanden.nl/in-
schrijven. Voor goede doelen is de 
maximale bijdrage 2.500 euro en 
voor (sport)verenigingen maximaal 
1.000 euro. De sluiting is 1 novem-
ber 2016. Begin december ontvan-
gen de aanvragers bericht over toe-
kenning dan wel afwijzing. De uit-
reiking van het Meerlandenfonds 
staat aan het einde van het jaar ge-
pland.

Goede doelen en (sport)verenigingen

Nu inschrijven voor 10e 
editie Meerlandenfonds

Kees Hartman: ‘Wel anderhalf 
miljoen kilometer op de motor’

Aalsmeer - Kees Hartman was 
dertien jaar toen hij een zelf opge-
bouwd motortje monteerde op een 
autoped. “Daar reed ik dan mee 
door de polder, bij de Hornweg 
waar ik ben geboren.” Met veertien 
jaar kocht hij zijn eerste Indian voor 
25 gulden. “Ik verdiende 50 cent per 
uur op de anjerkwekerij van mijn 
vader. Dus je begrijpt, ik heb lang 
moeten sparen.” Nog steeds staan 
er op het erf van Hartman in een 
grote schuur heel veel motoren. Ei-
genlijk is dat nooit anders geweest, 
want ook de schuur van zijn vader 
stond altijd helemaal vol, niet dat 
zijn vader iets met motoren had, 

maar zijn oudere broers wel. “Ik had 
op een gegeven moment achttien 
Harleys.” Hartman verkocht ze al-
lemaal en ging rijden op een spik-
splinternieuw exemplaar. “Ik was 
de enige in Aalsmeer die zo’n ding 
reed.” En dat dit nog lang in de her-
innering van de Aalsmeerders is 
blijven hangen, blijkt wel uit het vol-
gende. “Twee jaar geleden sta ik bij 
Eveleens op de Oosteinderweg (be-
ter bekend als de zaadzak) en daar 
word ik aangesproken door een ou-
dere tuinder. Hij herkende mij: Ben 
jij er niet één van Hartman? Vijftig 
jaar na dato wist hij nog dat ik op 
die zware motor reed, zoveel indruk 

Kees Hartman bij zijn motoren. Foto: Bob van den Heuvel.

mee aan wedstrijden. Daarna ben ik 
klassieke motor races gaan rijden.” 
Vijf keer deed hij mee aan de mo-
torraces Hibra Aalsmeer. Zes jaar 
lang ging hij met vrienden naar het 
Engelse eiland Man naar de Manx 
Grand Prix TT. “Een geweldige be-
levenis.” 
Kees Hartman is niet bepaald klein 
behuisd of preciezer gezegd, er zit 
nogal wat land om het huis. Zoon 
Bram - een succesvol grafische ont-
werper - heeft er zijn atelier. In de 
grote schuur staat een Citroën Trac-
tion Avant, een plaatje! En Willy, de 
oude legerjeep. Voor de kleinkinde-
ren een miniatuur replica. Schitte-
rend is de motor met zijspan waar 
Bram vroeger de blits meemaak-
te. Nu staat de motor in de revisie. 
Waar je ook kijkt overal staan moto-
ren van gepoetste schoonheden tot 
aan motoren waaraan nog wel wat 
valt te knutselen. Aan iedere motor 
zit een verhaal. Wat dat betreft valt 
er wel een boek te schrijven. 

Oud Rijders Legioen
Wij lopen met elkaar over het gras, 
ruiken aan de haag geurende rozen. 
Constateren dat de takken van de 
perenbomen vol hangen met stoof-
peren. Dat ook de druivenranken 
het goed doen. “Kijk, hier barbe-
cuen wij altijd eens per jaar, dan ko-
men hier 35 mannen en 1 vrouw. Wij 
noemen onszelf het ORL - Oud Rij-
ders Legioen. Dan staan hier alle-
maal klassieke motoren op het gras-
veld en een aantal tenten. Aalsmeer 
is hierbij goed vertegenwoordigd.” 
Zijn vrouw Tiny - volgens Kees een 
vrouw met veel artistieke gaven - 
heeft speciaal voor dit evenement 
een opvallende banier gemaakt. De 
kleuren van Aalsmeer staan cen-
traal en in het midden pronkt een 
geborduurde motor. “Zo weet ieder-
een ons huis te vinden.” Of zij ook 
niet op de foto wil, “Oh, neen hoor. 
Kees weet het wel dat ik een lief-
hebster van motoren ben.” 

Janna van Zon 

heeft dat gemaakt.” Kees moet er 
hartelijk om lachen. Wat minder lol-
lig was, dat hij op een avond - te-
rugkomend van de TT Assen - op de 
Zwarteweg een losgebroken paard 
dood reed. “Het was einde paard en 
einde motor. Ik heb er landelijk de 
krant nog mee gehaald.” 
Na school werkte Kees acht jaar 
lang bij de KLM. “Ik had daar een 
hele goede baan”, maar volgde 
daarna de politie opleiding met in 
het achterhoofd motoragent te wor-
den. 

Opleiding tot motoragent
“Dat kwam zo. Wij waren op het cir-
cuit van Zandvoort - daar gingen 
wij regelmatig kijken. En ik zag de 
Rijkspolitie met motoren oefenen. 
Op de terugweg naar huis werden 
wij ingehaald door twintig motoren 
en op dát moment wist ik: Dit ga ik 
ook doen! Drie maanden later zat ik 
op de politieschool.” Twee jaar deed 
Hartman straatdienst op de wallen. 
“Iedere nacht was het feest, vech-
ten, schietpartijen, ach die buurt is 
nu zo veranderd.” Na twee jaar be-
reikte hij zijn doel en deed motor-
dienst bij de motorpolitie. Een jaar 
later was hij rij-instructeur. “Bij mijn 
afscheid had de dienst uitgerekend 
dat ik anderhalf miljoen kilometer 
op de motor had gereden. Ik heb 
honderden motoragenten opge-
leid, de verkeerspolitie, het arresta-
tieteam en het observatieteam. Veel 
Aalsmeerse bloemencorso’s be-
geleid, kreeg je ook zo’n bos bloe-
men op je motor.” Ook privé werd 
er veel motor gereden. “Ik heb mijn 
vrouw opgeleid en later mijn kinde-
ren. Wij gingen altijd met de motor 
op vakantie, toerden door heel Eu-
ropa. Tot aan mijn vijftigste deed ik 

Kinderen in ontwikkelingslanden
Presentatieavond OSA in 
‘t Dorpshuis Kudelstaart 
Aalsmeer - Stichting Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) or-
ganiseert dit jaar haar presentatie-
avond op woensdag 12 oktober. Het 
thema is ‘Kinderen en jongeren in 
ontwikkelingslanden’. De avond be-
gint om 20.00 uur en wordt gehou-
den in het Dorpshuis Kudelstaart. 
Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur. 
De vier organisaties Thuisfront Tin-
ka Helpt, Youth Ambassadors/
Stichting Batangh Pinangga, Lions 
Club Aalsmeer Ophelia en de Groep 
‘Lock me up’, waaraan in 2015 sub-
sidie is verstrekt als verdubbeling 
van het door hen zelf ingezamelde 
geld, vertellen over hun projecten 

met fotobeelden. Het betreft projec-
ten in Thailand, de Filippijnen, Ne-
pal en India. 
Ook worden tafels ingericht met in-
formatie en foto’s/beelden van an-
dere projecten waarvoor subsidie 
verstrekt is.
Wethouder Ad Verburg van ontwik-
kelingssamenwerking zal een inlei-
ding houden over het beleid van de 
gemeente op dit gebied. Het belooft 
weer een interessante en informa-
tieve avond te worden.
Mocht u meer informatie willen of 
interesse hebben in subsidie voor 
uw project kijk dan op de website 
van OSA: www.osa-aalsmeer.nl

Vogelbeurs De Rijsenvogel
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 9 
oktober weer de altijd gezellige vo-
gelbeurs. Belangstellenden zijn wel-
kom tussen 9.30 en 13.30 uur. Voor 
50 eurocent kunt u naar binnen, 
kinderen onder de tien met bege-
leiding mogen gratis. De Rijsenvo-

gel heeft er weer voor gezorgd dat 
er een grote variatie aan tropische 
vogels en diverse soorten grote en 
kleine parkieten aanwezig zijn. Zelf 
nog vogels te koop? Dat kan ook 
op deze beurs. Ondervindt u pro-
blemen met het kweken of houden 
van vogels? Er is altijd wel iemand 

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - De watertoren wordt 
beheerd en geëxploiteerd door 
de Stichting Beheer Watertoren 
Aalsmeer (SBWA). Deze stichting 
bestaat uit vrijwilligers, die ervoor 
zorgen dat dit monument voor al-
lerlei soorten van activiteiten ge-
bruikt kan worden door alle inwo-
ners van Aalsmeer en verre omstre-
ken. Zo zijn er de openingstijden op 
de tweede en vierde zondag van de 
maand, maar ook scholenactivitei-
ten onder auspiciën van Cultuur-
educatie Amstelland. Daarnaast is 
er veel verhuur en rondleidingen 
aan groepen, zijn er regelmatig ten-
toonstellingen, waarvoor de water-
toren uitermate geschikt is geble-
ken. Ook wordt de watertoren ge-
bruikt als trouwlocatie en is de to-
ren centraal bij Vuur en Licht op het 
water.
Naast het interessante om het inte-
rieur en de werkingsonderdelen van 
de watertoren te bewonderen is de 
extra attractie om naar circa 50 me-
ter hoogte te klimmen (214 treden) 
en dan het fraaie uitzicht te bewon-
deren over Aalsmeer en verre regio. 
Dit jaar zijn al bijna 2.500 bezoe-
kers geregistreerd en aan de hand 
van hun reacties blijkt een unaniem 

enthousiasme over hun bezoek. De-
ze maand oktober is de watertoren 
voor iedereen geopend op de zon-
dagen 9 en 23 oktober van 13.00 tot 
17.00 uur. Uiteraard met de moge-
lijkheid tot beklimming! De entree-
prijs kan laag gehouden worden, 
mede dankzij de donateurs: 1 eu-
ro voor kinderen en 2 euro voor vol-
wassenen.
Deze en komende week zijn er tien 
groepen schoolkinderen van ba-
sisscholen uit Aalsmeer en regio, 
die een bezoek brengen in het ka-
der van het cultuurproject ‘Horen in 
de Toren’. Eerst is er een uitleg over 
de historie en werking van de wa-
tertoren, daarna de beklimming en 
genieten van het uitzicht en daar-
na een akoestische ervaring op de 
eerste verdieping. Afgesloten wordt 
met het eerder ingestudeerde lied 
‘Horen in de Toren’. 
Zaterdag 8 oktober brengt een 
groep kinderburgermeesters uit het 
gehele land een bezoek aan de wa-
tertoren: een mooi intermezzo tij-
dens deze ontmoetingsdag voor de-
ze kinderen en hun begeleiders. Al-
le informatie over de watertoren 
is te vinden op de website www.
aalsmeer-watertoren.nl.

Start op maandag 10 oktober
Cursus videomontage bij 
Film- en Videoclub
Aalsmeer - Heeft u ook nog ve-
le video-opnames liggen en vindt 
u het lastig om ze om te toveren 
in een flitsend filmpje dat u graag 
aan vrienden en familie laat zien? 
Kom dan naar de korte cursus vi-
deomontage op de computer die de 
Aalsmeerse Film- en Videoclub or-
ganiseert. In vier avonden leert u 
zowel de basisprincipes van het vi-
deo monteren als de fijne kneep-
jes. Stil gestaan wordt bij de uitda-
gingen van de computer (waar slaat 
u de bestanden op en hoe maak 
je backups), bij de basisacties van 
het monteren (scènes inkorten, ver-
plaatsen, overgangen, titels), maar 
ook bij geavanceerde functies, zoals 
het rechtzetten van de horizon, ver-
beteren van kleuren, de geluidstoe-
passingen bij uw film en het maken 
van een DVD of plaatsen op Youtu-
be. 
Ook wordt gekeken naar de filmi-
sche effecten van de montage. Hoe 
vertel je een filmisch verhaal, zo dat 
het boeiend blijft. Dit aan de hand 

van verschillende voorbeelden van 
amateurfilms. De cursus wordt ge-
geven aan de hand van het veel ge-
bruikte Magix montageprogram-
ma en om het geleerde in praktijk te 
brengen zult u per avond oefenstof 
meekrijgen om thuis uit te proberen. 
De cursus is steeds op maandag-
avond. Op de eerste avond wordt 
naast de videozaken ook stil ge-
staan bij de risico’s van virussen in 
uw computer en hoe u zich daar te-
gen kunt wapenen. De vier cursus-
avonden zijn op 10 oktober, 7 no-
vember, 19 december en 16 janu-
ari. Belangstelling om deze leuke 
cursus bij te wonen? Neem contact 
op met Gerard van Schie via 023-
5284564 of per email: gerard.van.
schie@quicknet.nl
Deelname aan de cursus geeft te-
vens de mogelijkheid een jaar 
lang alle andere avonden van de 
Aalsmeerse Film- en Videoclub te 
bezoeken. Kijk voor meer informa-
tie over deze cursus op de website: 
www.videoclubaalsmeer.nl

Uiterst rechts burgemeester Nobel met naast hem uitbater Beatle Raadschel-
ders van Café Op de Hoek.

Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart
Burgemeester Nobel helpt 
in de bediening
Kudelstaart - Tijdens de jaarlijkse 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
op 7 mei kocht Beatle Raadschel-
ders kavel 304. Eén van de ‘top-
pers’ van deze veilavond. Deze ka-
vel was van burgemeester Nobel, 
die zich voor het goede doel van de 
stichting veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart beschikbaar had ge-
steld voor een ‘dienst’. Deze ‘dienst’ 
kon recentelijk worden gehono-
reerd bij de opening van Café Op 
de Hoek in Kudelstaart. Tijdens de 
drukke opening verleende burge-
meester Nobel hand- en spandien-
sten in de bediening. Zowel de bur-
gemeester als uitbater Beatle ge-

noten zichtbaar van de ontspannen 
sfeer en het enthousiasme van de 
Kudelstaartse gemeenschap bij de 
opening. Na 34 jaar is er weer een 
café in Kudelstaart! Voor de veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart stelde 
Beatle Raadschelders twee kavels in 
het vooruitzicht om na de opening 
2 uur te komen biljarten met daar-
bij 10 consumpties. Op de veilavond 
vonden deze kavels grif aftrek en le-
verde een leuke bijdrage in de to-
taal opbrengst van de veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart. De ko-
pers van deze kavels kunnen nu 
gaan kennismaken met het sfeer-
volle interieur van Café Op de Hoek.

Voorronde van NK Team 
Poker in The Beach
Aalsmeer - Vrijdag 21 oktober is 
The Beach het decor voor een voor-
ronde van het Nederlands Team 
Kampioenschap Poker (NTKP). Na 
het succes van het eerste seizoen 
mocht een vervolg niet uitblijven. 
Dit seizoen worden er verspreid 
door heel Nederland ruim 50 voor-
rondes gespeeld. De beste 20% van 
de voorronde gaat door naar de hal-
ve finales. Uiteindelijk wordt in de 
grote finale gestreden voor de titel 
‘Beste Pokerteam van Nederland’ 
Ook in Aalsmeer en omstreken kan 
iedere pokerliefhebber zich met een 
team inschrijven en zich misschien 
wel kronen tot Nederlands Kampi-
oen. The Beach wordt omgetoverd 
tot een ware pokerroom waarin de 
deelnemers in de eerste plaats strij-
den om het beste pokerteam van 
Aalsmeer te worden. Het winnen-
de team mag dan een jaar lang de-
ze titel dragen. Daarnaast maken ze 
ook nog kans om kampioen van Ne-
derland te worden. “Dit is het enige 
pokerkampioenschap voor teams in 
Nederland en het mooie er aan is 
dat het zeer toegankelijk is voor de 
vele amateurpokeraars die ons land 
rijk is”, zegt Mathijs Jonkers, orga-

nisator van het Kampioenschap. Ie-
dereen die mee wil doen, kan zich 
via de website www.onkpoker.nl in-
schrijven. Het kost een team van 
vier spelers 12,50 euro per persoon 
om mee te doen. Pokeraars kun-
nen zelf een team van vier spelers 
samenstellen en zich aanmelden. 
Heb je geen compleet team om in te 
schrijven dan kun je op de site van 
het NTKP een oproep doen om ex-
tra teamgenoten te werven.

Laagdrempelig toernooi
“Om mee te doen hoef je geen po-
ker koning te zijn. Waar sommige 
deelnemers al sinds jaar en dag po-
keren, spelen anderen het spelle-
tje hier pas voor het eerst! Het NT-
KP is een evenement dat voor ie-
dereen toegankelijk is”, vervolgt 
Mathijs Jonkers. Ondanks de laag-
drempeligheid van het Team Kampi-
oenschap steekt het zeer professio-
neel in elkaar. De aanwezige toer-
nooidirecteur en aankleding van de 
ruimte met professionele pokerta-
fels geeft de spelers echt het gevoel 
dat ze aan een professioneel toer-
nooi in een casino deelnemen.
“Er wordt niet om geld gespeeld, 
maar puur om de eer. Pokeren voor 
prijzen is niet toegestaan binnen de 
Nederlandse wetgeving. Toch willen 
we het mooie spel poker naar iedere 
regio toebrengen en we zijn blij dat 
pokerenthousiasten uit Aalsmeer en 
omgeving ook mee kunnen doen“, 
besluit Jonkers. De voorronde in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a begint om 19.30 uur.

van de vereniging aanwezig om u 
met raad en daad bij te staan. Op 
de beurs kunt u ook terecht voor di-
verse soorten vogelvoer en vogelac-
cessoires. De vogelbeurs wordt ge-
houden in het gebouw van voetbal-
vereniging SCW aan het Konnet-
laantje.





Aalsmeer - Amber Toorop is een 
van de vier jonge kunstenaars die 
op dit moment exposeren in het Ou-
de Raadhuis aan de Dorpsstraat. 
Het afstudeerproject  van deze fo-
tografe,  ‘G’lijk weleer, mijn lieve 
schat’, gaat over de vier generatie 
Indo’s in Nederland en het verlan-
gen naar het moederland. De ant-
woorden die ze kreeg schetsten een 
extreem idyllisch Nederlands-Indië. 
Zelf zegt ze er het volgende over; 
“De manier waarop mensen zich 
verbonden voelen met een thuis, 
een plek en een land vormt de the-
matiek in mijn werk. Ik onderzoek 
hoe deze verbondenheid tot uit-
drukking komt in omgevingen, in-
terieurs, foto’s, symbolen, handelin-
gen en rituelen. Mijn opvattingen en 
gevoelens laat ik zien in beeld.”
Amber Toorop is zelf half Indisch 
en is gefascineerd hoe het geheu-
gen werkt en wat dat zegt over haar 
afkomst. “Veel van de tweede, der-
de en nu vierde generatie Indo’s in 
Nederland kunnen lastig doorgron-
den hoe het leven echt moet zijn ge-
weest in Nederlands Indië. Daarom 
heb ik archiefonderzoek gedaan om 
een beter beeld te krijgen van het 
land dat mijn identiteit mede heeft 
bepaald. Daarom ben ik ook gaan 
praten met ouderen. Zo ontdekte 
ik dat, ondanks de soms jarenlange 
taboes over het Indonesië van toen 
die ik persoonlijk heb ervaren, ou-
deren erg veel behoefte hebben om 
hun verhaal te vertellen. Deze eer-
ste generatie is nu aan het verdwij-
nen en daarmee dus ook heel kost-
bare informatie. En die geschiedenis 
is ook deel van de Nederlandse ge-
schiedenis.”
In het Oude Raadhuis is nu een fo-
toserie te zien van portretten uit 

verschillende generaties. Zo stak 
Toorop haar zus in traditionele kle-
ren, maakte ze een prachtige foto 
van een hoogbejaarde dame die ze 
sprak tijdens haar onderzoek, staat 
er een archieftafel met allerlei docu-
menten waarvan een deel uit het ar-
chief van haar opa en een afbeel-
ding van een wel heel idyllisch land-
schap. “Wat ik doe zou je semi-edu-
catief kunnen noemen. Ik laat voor-
al het romantische beeld zien, maar 
er zijn natuurlijk meerdere aspecten 
uit te halen. In de hele geschiede-
nis zijn er afschuwelijke dingen ge-
beurd. Mijn verhaal gaat over wat 
er gebeurt als je opgroeit in Neder-
lands-Indië en je in één keer weg 
moet. Ik belicht daarbij de genera-
ties die nu in Nederland zijn. Daarbij 
focus ik op een cultuur die vermin-
dert, want elke generatie gaat daar 
anders mee om.”
De expositie is nog te zien in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 
tot 16 oktober op donderdag tot en 
met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Aalsmeer - Het zingen zit Hel-
len in het bloed. Als 7 jarig meisje 
zong zij al in het kinderkoor Internos 
uit Haarlem. Daar kreeg zij al snel 
kleine solo rolletjes te zingen. Niet 
lang daarna kreeg zij privézangles-
sen van Olga Ongena, een beken-
de zangpedagoge uit Haarlem. Op 
18 jarige leeftijd is zij gaan zingen 
bij operettevereniging Hulsbergen 
en een paar jaar later bij het Nieuw 
Operette Gezelschap uit Haarlem. 
Daar heeft zij verschillende (hoofd)-
rollen gespeeld. Vanaf dat moment 
kreeg zij verschillende leuke dingen 
op haar zangpad. In 1998 deed Hel-
len mee aan het programma Una 
Voce Particolare van Ernst Daniel 
Smid en in dat jaar heeft zij een ope-
ra-cd gemaakt waarvan Piet Bos, 
bekend van het radioprogramma 
‘Opera Pietje’ op radio Noord-Hol-
land, de eerste cd heeft uitgereikt. 
De zangeres komt als soliste op-
treden tijdens het ‘Bella Italia’ con-
cert met Aalsmeers Mannenkoor 
Con Amore op zaterdag 15 oktober 
in de Ontmoetingskerk Rijsenhout.  
Hellen van Rooijen vervangt San-

dra Lakerveld die wegens persoon-
lijke omstandigheden en stempro-
blemen moest afzeggen. Aanstaan-
de maandagavond zal Hellen gaan 
repeteren met Con Amore. Dan zal 
ook pianist Maarten Hellenius weer 
aanwezig zijn en de mannen Bart 
Poort en Dick Wevers voor een ge-
hele doorloop van het concert pro-
gramma. Kaarten voor ‘Bella Italia’ 
zijn verkrijgbaar via email: janvan-
derwal@outlook.com en kosten 10 
euro per stuk inclusief een drankje.
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Buiten regen, binnen zonnige 
sfeer en vrolijke koormuziek
Aalsmeer - Meestal is mooi weer 
nodig om een evenement te la-
ten slagen. Echter niet in het geval 
van de korenmarathon, die afge-
lopen zondag 2 oktober gehouden 
is in Studio’s Aalsmeer. Misschien 
heeft de kille dag vol regen zelfs wel 
meer bezoekers gegenereerd. In ie-
der geval was het gezellig en hing 
er een prima sfeer. De aanwezigen 
werd een keur aan koren aangebo-
den, in allerlei genres en in diver-
se ruimtes van het mooie complex 
aan de Van Cleeffkade. Genoten 
kon worden van popsongs, smart-
lappen, klassiek werk en onder an-
dere Griekse muziek, gebracht door 
zowel kleine als grote gezelschap-
pen, waaronder het Amsterdams 
Grachtenkoor bestaande uit 120 
zangers. In totaal namen 21 koren 
uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen, 

Purmerend, Castricum, Alkmaar, 
Nieuw-Vennep, Assendelft en We-
teringbrug deel aan de korenmara-
thon voor het goede doel. Een ex-
tra compliment verdient het groepje 
‘The Griffins’. De zes dames vertolk-
ten op een geweldige manier songs 
van de Andrew Sinsters van net na 
de oorlog. De zaal ging uit z’n dak 
en het was geweldig verfrissend! De 
opbrengst van de Korenmarathon is 
voor het KWF om verder onderzoek 
te doen naar darmkanker. Er wordt 
nog aan gerekend, optellen en af-
trekken, maar binnenkort wordt de 
exacte opbrengst bekend gemaakt. 
De korenmarathon werd beslo-
ten met een grootse meezing-fina-
le door de koren en het aanwezige 
publiek. Bijzonder en geslaagd dit 
zangfeest van formaat!
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Radio Aalsmeer is al 
bijna 25 jaar dè lokale omroep voor 
Aalsmeer en Kudelstaart. Dagelijks 
veel lekkere muziek en interessante 
en informatieve programma’s. Zo is 
donderdag in ‘Halte Zwarteweg’ van 
alles te horen over atletiek. Vrijdag 
in het kinderprogramma ‘Let’s Go’ 
deze week de Kinderboeken Top 3 
en windsurfen in het ‘Vrijdagavond-
café’. Tenslotte ontvangt ‘Door de 
Mangel’ Tineke van Kleef, de voor-
zitter van de toneelvereniging Ku-
delstaart.

Atletiek in ‘Halte Zwarteweg’
Halte Zwarteweg is een informa-
tief programma dat wekelijks ge-
maakt wordt door groep cliënten en 
vrijwilligers van de Heliomare Dag-
besteding Aalsmeer. Donderdag 6 
oktober kunt u om 18.00 uur luis-
teren naar een interview met Mar-
jethe Verhoeven van Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer. Zij vertelt onder 
meer welke vormen van atletiek er 
worden beoefend bij de vereniging 
en wordt er verder ingegaan op het 
verleden en toekomst van de vereni-
ging.

Kinderboeken Top 3 in ‘Let’s Go’
Aanstaande vrijdag neemt Dennis 
Wijnhout het plekje van Kim Maar-
se even over en hij maakt er met 
Laurens Niezen en Joey Kaandorp 
weer een gezellige uitzending van. 
Dennis gaat bellen met Constantijn 
Hoffscholte van het Boekhuis. Con-
stantijn heeft voor jou een Kinder-
boeken top 3 samengesteld en hij 
vertelt ook over ‘Mijn opa is een 
krokodil’. Laurens heeft weer leu-
ke muziek voor je uitgezocht en je 
kan ook weer de hele week stem-
men met welk nummer we gaan 
beginnen. Volg ‘Let’s Go’ via Face-
book, Instagram of Twitter, dan ben 
je meteen op de hoogte van alle leu-
ke nieuwtjes, gasten en prijsvragen.

Surfen met ‘Vrijdagavondcafé’
Vrijdagavond 7 oktober gaan van 
21.00 tot 23.00 uur de deuren van 
het gezellige Vrijdagavondcafé weer 
open. Ron en Deborah ontvangen 
onder andere windsurfer Rick die 
afgelopen zondag heeft meegedaan 
aan de grote prijs van Aalsmeer. Een 
kort verslag over zijn ervaringen en 
prestaties. Ook staan de program-

mamakers natuurlijk stil bij ‘Fer-
ry Maat in Aalsmeer’, dat komen-
de zaterdag gaat plaatsvinden en 
heeft Deborah haar maandelijkse 
social media rubriek. Verder maken 
de luisteraars weer kans op een set-
je van twee bioscoopkaarten voor 
een film naar keuze in Bioscoop 
Aalsmeer door het meedoen aan de 
Twitterhit. Deze week is het thema 
van de Twitterhit: Rood. Welk num-
mer weet jij te verzinnen bij dit the-
ma? Geef het maar alvast door via 
Twitteraccount: Vrij_avondcafé of 
via een reactie op de Facebookpa-
gina van Vrijdagavondcafé. Bellen 
tijdens de uitzending kan natuur-
lijk ook op (0297)-325858 of mailen 
naar studio@radioaalsmeer.nl. Ten-
slotte natuurlijk heel veel muziek, 
waaronder Ron’s gezellige meezin-
ger, de Soulshow-classic en Ron’s 
Top 40 Hitarchief en een kandidaat 
in het radiospelletje Soundmemory. 

Tineke in ‘Door de Mangel’ 
Op maandagavond is wekelijks de 
bekende talkshow ‘Door de Mangel’ 
te beluisteren tussen 19.00 en 20.00 
uur. Iedere week staat een (on)be-
kende Aalsmeerder of Kudelstaar-
ter centraal. Afgelopen maandag 
stond de 83-jarige Mien Rekelhof 
centraal bij Mylène en Elbert Huijts.  
De in Vrouwentroost opgegroeide 
Mien was getrouwd met Theo Re-
kelhof, maar heeft zich nooit een 
echte vissersvrouw gevoeld. In de 
familie Rekelhof, ook wel ‘Rekel-
tuig’ genoemd, is een zelfbedacht 
werkwoord gemeengoed geworden: 
mienen. “Dat betekent dat je dan 
van alles hoort, antwoord op geeft 
en vertelt, van de hak op de tak”, al-
dus de gezellige Kudelstaartse die 
zichzelf open, makkelijk en tevreden 
noemt. Als rode draad in haar leven 
loopt de toneelvereniging, vandaar 
dat zij ook in die hoek de volgende 
gast heeft gezocht. Mien heeft Tine-
ke van Kleef gevraagd maandag 10 
oktober achter de microfoon plaats 
te nemen. Tineke is al jaren actief 
in de toneelvereniging, als actrice 
maar ook als voorzitter.  
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Atletiek, kinderboeken en 
surfen op Radio Aalsmeer

Hellen van Rooijen solo 
tijdens ‘Bella Italia’

Jonge kunstenaars in Oude Raadhuis

Amber Toorop over vier 
generaties Indo’s

Weer bingo bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 12 okto-
ber is de maandelijkse bingo weer. 
Buurtvereniging de Pomp houdt 
meestentijds de tweede woensdag 
van de maand haar bingo in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, 
lid of geen lid, jong of oud, gezellig-
heid en spanning staan voorop. Er 
worden tien rondes gespeeld met 
gevarieerde prijzen en één hoofd-
prijzenronde met twee waardevol-
le hoofdprijzen. Om het geld hoeft 
u het niet te laten, want het rende-
ment is altijd hoger dan uw inleg, 
is het niet qua prijzen, dan wel qua 
gezelligheid! Telefonische informa-
tie kan opgevraagd worden bij de 
secretaresse van de vereniging, Ca-
roline Ramp, via 0297-344107.

Step by Step: Groots feest
Aalsmeer - Met een heerlijk zon-
netje erbij vertrokken de 70 step-
teams afgelopen zaterdag bij Café 
Sportzicht vandaan voor een step-
route van 7 kilometer door Aalsmeer 
met onderweg diverse spel-, vraag- 
en foto-opdrachten. Wat een avon-
tuur weer! De meeste teams wa-
ren prachtig verkleed, wat het beeld 
geeft van een carnavalsfeestje op 
de step. De organisatie van Step by 
Step geeft bewust ieder jaar geen 
thema aan. De creativiteit van de 
deelnemers is ontzettend leuk en 
zo kan een ieder naar eigen wil en 
budget met een originele outfit op 
het evenement verschijnen. Nadat 
alle teams hun steppakket voor on-
derweg hadden opgehaald en het 
openingswoord was gehouden, ver-
trokken de teams tussen om de zo-
veel minuten tussen 14.30 en 16.00 
uur. De spelopdrachten vonden 
plaats bij diverse horeca locaties 
waar de toeschouwers gezellig kon-
den kijken naar de actieve deelne-
mers. De deelnemers werden door 
de locaties getrakteerd op gezon-
de drankjes en heerlijke hapjes! De 
stormbaan, de Ranjakoe Estafette, 
het Kop van Jut en de Klaver Bun-
gee waren een groot succes! 
De foto-opdracht vond plaats op de 
hoek van de Kanaal- en Dorpstraat. 
Naast het Oude Raadhuis bij de 
dorpspomp hing een banner van de 
facebookpagina  “Je bent Aalsmeer-
der als, waar een originele groeps-
foto gemaakt moest worden. Deze 
zijn geplaatst op de facebookpagi-
na van ‘Je bent Aalsmeerder als’. De 
vragen die in het opdrachtenformu-
lier staan, gaan ieder jaar over het 
verleden en heden van Aalsmeer.  
Zo was er nu een uitgebreide vraag 
over de heer Nico Borgman in ver-
band met de ophaalbrug op het 
Praamplein naar de Historische 
Tuin, over het Station Aalsmeer en 
de Dorpspomp van Aalsmeer. 
Helaas kwamen de stevige regen-
buien net iets te vroeg waardoor 
de laatste teams met een nat pak 
aankwamen bij de finish. En de op-
drachten door de vrijwilligers in de 

regen moesten worden afgebouwd. 
Gelukkig kon dit de pret niet meer 
drukken en werd het feest in de tent 
in volle gang voortgezet met DJ’s 
Kees Markman en Marcel Wilkes.
Vanaf dit jaar heeft de organisatie 
de wisselbekers ingeruild voor gou-
den, zilveren en bronzen medailles. 
De wisselbekers overleefden vaak 
de feestavond al niet en de organi-
satie vind het leuker als alle teamle-
den met een prijs naar huis kunnen 
gaan. De derde prijs is dit jaar ge-
wonnen door het team ‘Zooitje on-
geregeld’ onder leiding van Wen-
dy van de Laarse. Op de tweede 
plaats is het team geëindigd dat vo-
rig jaar de eerste plaats wist te ver-
overen; team ‘De neuzen in de wind’ 
onder leiding van captain Dennis 
de Jong. En de eerste plaats is ge-
wonnen door het team ‘Stepsisters’ 
onder leiding van Esther Janse. Dit 
team had alle vragen goed en ook 
nog eens goede tijden gescoord bij 
de opdrachten. En wat hebben ook 
dit jaar weer veel teams hun uiter-
ste best gedaan om origineel aan de 
start te verschijnen wat betreft hun 
outfit. Een heuse dobbelstenen out 
fit, stewardessen met propellers op 
de step, out-fits volledig met licht-
jes versierd en nog veel meer. Het 
team wat door een zestallige jury is 
verkozen voor de originaliteitprijs is 
het team ‘Wat gaan we doen?’ on-
der leiding van Jade Berk. Dit team 
kwam volledig in stijl de tent binnen. 
Allen verkleed in formule 1 catsuits 
met heliumballonnen die werden 
losgelaten in de tent bij Café Sport-
zicht en mee gingen op de versierde 
steps. Na de prijsuitreiking wist zan-
ger Edwin van der Toolen letterlijk 
nog een keer de tent op z’n kop te 
zetten met allerlei bekende meezin-
gers. DJ Michael pakte daarna lek-
ker door, het was vanaf het begin tot 
aan het einde van de dag één groot 
feest! Op naar de achtste editie die 
volgend jaar gehouden zal worden 
op zaterdag 7 oktober. De foto’s en 
de filmtrailer van dit jaar zijn zeer 
binnenkort te zien op de facebook-
pagina van Step by Step. 

Peutertocht met Kwebbel
Amstelland - Op zondag 9 okto-
ber organiseert IVN De Ronde Ve-
nen & Uithoorn een natuurbeleving 
voor peuters in het prachtige ge-
bied De Groene Jonker. De beleving 
voor kinderen van 2 tot 6 jaar is van 
11.00 tot 12.00 uur. Een IVN-natuur-
gids (kabouter ‘Kwebbel’) begeleidt 
hen daarbij. Kwebbel vertelt van al-
les over de herfst en hoe de kabou-
ter met zijn familie hier kan leven. 
Althans, dat wordt gefluisterd. Spo-
ren van kabouters zijn gevonden: 
kleine voetafdrukken op het wan-
delpad! En allemaal zachtjes lopen, 
misschien staan er zomaar ineens 
kabouters tussen het riet!
Samen met Kwebbel gaan de peu-
ters op pad als ‘echte’ kabouter en 
leren ze tijdens de herfstspeurtocht 
met opdrachten, dat de dieren en 
de kabouters echte vriendjes zijn. 
Op deze manier zijn ze lekker ac-
tief buiten bezig, leren spelender-
wijs en doen natuurervaring op met 
verschillende zintuigen. 
Gun je kind dus een uur ‘puur’ na-
tuur en laat ze als echte kabouter 
in de herfsttijd kennismaken met 
dit natuurgebied. Let op, de paden 
kunnen drassig zijn, dus draag wa-

terdichte schoenen of laarzen. Het 
gebied is niet geschikt voor wandel-
wagens. Verzamel- en vertrekpunt: 
parkeerplaats de Roerdomp, Hoge-
dijk 6, Zevenhoven. Kosten: 2,50 eu-
ro per kind (voor muts en drankje), 
graag gepast betalen bij het verza-
melpunt. Indien de peutertocht door 
slecht weer niet door kan gaan, 
volgt 2 uur voor de activiteit een 
melding op de website. Aanmel-
den: via het aanmeldformulier op 
de website, https://www.ivn.nl/af-
deling/de-ronde-venen-uithoorn, of 
bij Ellen Aarsman, tel 0297-288106 
of e-mail r.aarsman@telfort.nl. 

‘Geheimen’ door goochelaar 
Jahon in het Poppentheater
Amstelveen - Kinderen vanaf 6 jaar 
kunnen op zondag 9 oktober in het 
Amstelveens poppentheater genie-
ten van goochelaar Jahon. In 2013 
won hij de eerste prijs op het kampi-
oenschap van Vlaanderen in de ca-
tegorie toneelgoochelen. Zijn voor-
stelling geheimen gaat over een 
leerling-tovenaar, die naar het kas-
teel van de toverbaron komt. Daar 
krijgt hij de opdracht om drie ge-
heimen te ontrafelen. Pas wanneer 

hij alle drie de geheimen ontrafeld 
heeft, komt hij achter het échte ge-
heim. Een prachtig, magisch avon-
tuur vol muziek, poppenspel en goo-
chelarij. ‘Geheimen’ is te zien in het 
Amstelveens Poppentheater op zon-
dag 9 oktober, aanvang 14.30 uur. 

‘Nymio’ 
Jose Puchades combineert poppen-
spel, gebaar en dans. In de voor-
stelling ‘Nymio’ toont de Spanjaard 
zijn publiek overal ter wereld hoe je 
simpelweg met twee handen kor-
te verhalen kan laten zien over klei-
ne wezentjes die dromen, dansen 
en zouden willen vliegen. Klein the-
ater dat een groot gevoel oproept. 
Hartverwarmend theater zomaar op 
de dinsdagnamiddag voor ieder-
een vanaf 5 jaar. ‘Nymio’ is te zien 
in het Amstelveens Poppenthea-
ter op dinsdag 11 oktober, aanvang 
16.00 uur. Reserveren kan via 020-
6450439; info@amstelveenspop-
pentheater.nl of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl

Lezingen in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert in het wintersei-
zoen weer diverse lezingen met uit-
eenlopende onderwerpen. De lezin-
gen worden gehouden op zaterdag 
tijdens museumopeningsuren. De 
start van de nieuwe reeks is aan-
staande 8 oktober. Joost de Raaf 
vertelt deze dag over het F16 on-
derhoud in Afghanistan en zijn per-
soonlijke belevenissen. Zaterdag 5 
november verzorgt Janny Herfst een 
lezing over de Amerikaanse B-17 
‘No Balls at all’. 

Dit verhaal heeft ze al eens verteld 
maar dit is een herziene versie met 
veel meer beeld materiaal. Zater-
dag 17 december wordt het woord 
gegeven aan Jan Willem de Wijn. 
De Kudelstaarter komt vertellen 
over ‘de geboorte van Schiphol’ en 
wat zich 100 jaar geleden afspeel-
de rond de komst van Schiphol. De 
aanvang van de lezingen is 13.00 
uur. Toegang tot het museum be-
draagt 3,50 euro voor volwassenen, 
kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 
1,50 euro. Donateurs van het mu-
seum, veteranen en kinderen tot 6 
jaar hebben gratis toegang. Het mu-
seum is iedere zaterdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. De tijdelij-
ke tentoonstelling 100 jaar Schip-
hol ‘De jaren 1940-1945’ is overi-
gens nog steeds te bezichtigen. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460. Kijk voor meer informatie 
op www.crash40-45.nl of de face-
bookpagina van het luchtoorlog- en 
verzetsmuseum. 
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Geld verdienen voor vereniging
Kokers jeugdsponsoractie 
bij Deen vullen gestaag!
Aalsmeer - Tot en met 29 oktober 
ontvangen klanten bij iedere 15 eu-
ro aan boodschappen én bij spe-
ciale actieproducten een scheur-
kaart met daarin een sponsormunt, 
een gelukscode en een actiekaart 
voor 50 procent korting op A-mer-
ken. De sponsormunt is bestemd 
voor de favoriete vereniging of het 
Jeugdsportfonds. Hoe meer munten 
de vereniging verzamelt, hoe ho-
ger het sponsorbedrag dat zij ont-
vangen van Deen. In de supermarkt 
aan het Molenplein kunnen munten 
gegeven worden aan vier verenigin-
gen. Sportvereniging RKDES, voet-
balvereniging FC Aalsmeer, tennis-
vereniging All Out en judoschool 
Ron van Raaphorst hopen de club-
kas extra te mogen vullen om activi-
teiten voor hun jeugdleden te kun-
nen organiseren. In alle Deen su-
permarkten in Nederland waar de 
sponsoractie gehouden wordt, is 
ook een koker voor het Jeugdsport-
fonds. 

Jeugdsportfonds
Nederland is één van de rijkste lan-
den ter wereld. Toch groeien 423.000 
kinderen op in een gezin dat moet 
rondkomen van een bestaansmini-
mum. Circa 150.000 kinderen uit de-
ze groep participeren helemaal niet. 
Omdat in deze gezinnen sporten 
niet bovenaan het lijstje staat bij het 
verdelen van het inkomende geld, 
lopen hun kinderen allerlei kan-
sen mis die voor andere leeftijds-
genootjes vanzelfsprekend zijn. Ter-
wijl sporten juist een heerlijke ma-

nier is om je energie kwijt te raken. 
Jeugdsportfonds geeft sportkansen 
aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die 
leven in gezinnen waar niet genoeg 
geld aanwezig is om lid te worden 
van een sportvereniging. Voor die 
kinderen betaalt Jeugdsportfonds 
de contributie en in bepaalde ge-
vallen de sportattributen. Meer we-
ten? Kijk dan op www.jeugdsport-
fonds.nl.

FC Aalsmeer scoort!
De munten kunnen tot en met 5 no-
vember worden ingeleverd. De ac-
tiekaarten met 50% korting zijn tot 
en met 12 november inwisselbaar 
in de winkel. Inmiddels beginnen 
de kokers in Deen Aalsmeer aardig 
gevuld te raken. Voetbalvereniging 
FC Aalsmeer steekt vooralsnog met 
kop en schouders boven de ‘colle-
ga’s’ uit. Liefst 1459 muntjes! Judo-
school Ron van Raaphorst volgt op 
afstand als tweede, nu 829 muntjes. 
Sportvereniging RKDES heeft de 
steun van 771 klanten en in de ko-
ker van tennisvereniging All Out zijn 
al 776 muntjes gedeponeerd. Maar 
de meeste muntjes zijn vooralsnog 
gegeven aan het Jeugdsportfonds, 
1741 totaal. En dat is natuurlijk pri-
ma, ook de vier andere deelnemers 
vinden het van groot belang dat alle 
kinderen kunnen sporten. De uitein-
delijke opbrengst moeten de vereni-
gingen ook besteden aan jeugdac-
tiviteiten, de enige voorwaarde van 
supermarktketen Deen die met deze 
actie verenigingen een fl inke (fi nan-
ciële) steun in de rug geeft!

Op 25 oktober in de Mikado
Infoavond ‘Avontuurlijke 
rondreis door Canada’
Aalsmeer - In 2017 bestaat Cana-
da 150 jaar. Alle nationale parken 
van het land zijn daarom volgend 
jaar gratis toegankelijk. Een uitgele-
zen kans voor iedereen die altijd al 
eens per auto of camper de Cana-
dese natuur wilde verkennen. Voor 
geïnteresseerden organiseert Ingrid 
Guezen, persoonlijk reisadviseur bij 
YourTravel, op 25 oktober een infor-
matieavond in De Mikado. Wie Ca-
nada zegt denkt meteen aan adem-
benemende natuur. Bossen, ber-
gen, prairies en meren, Canada 
heeft het allemaal. Met bijna 10 mil-
joen vierkante kilometer is Canada 
het op één na grootste land ter we-
reld. “Dat is te groot om in één reis 
te behappen”, zegt Ingrid Guezen. 
“Tijdens de informatieavond laten 
we verschillende aspecten van Ca-
nada zien, zodat mensen een goed 
beeld krijgen en zelf een keuze kun-
nen maken. Zo raad ik aan om ofwel 
voor het Oosten of voor het Westen 
van het land te kiezen.” Ingrid heeft 
de ervaren Canada-kenner Patrick 
Goorhuis van Tenzing Travel uitge-
nodigd om tijdens de avond meer 

te vertellen over de mooiste routes, 
steden en bezienswaardigheden 
die het land te bieden heeft. Uiter-
aard met prachtige foto’s. “Canada 
is zo divers”, zegt Ingrid. “Je hebt de 
overweldigende natuur, maar ook 
prachtige steden, zoals Vancouver 
en Montreal. In het Franstalige Qué-
bec heerst juist een echte Europese 
sfeer.” De beste tijd om in Canada 
te reizen is volgens Ingrid tussen ju-
ni en september, omdat de tempera-
turen dan nog aangenaam zijn. Tij-
dens de avond wordt ook informatie 
gegeven over het reizen per cam-
per. Hoe ga je bijvoorbeeld met een 
camper de stad in? Voor welke ge-
zinssamenstelling is de camper ge-
schikt? En wanneer is een huurauto 
praktischer? De Canada informatie-
avond wordt gehouden op dinsdag 
25 oktober in De Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. De inloop is 
vanaf 19.00 uur en de avond duurt 
tot ongeveer 22.00 uur. De toegang 
is gratis. Aanmelden vóór 20 okto-
ber door een mail te sturen naar in-
grid@yourtravel.nl of te bellen met 
06-30713546.

Gewichtsconsulente Karin van Soest

Enjoy your meal helpt bij 
verantwoord eetpatroon
Kudelstaart - Karin van Soest is 
gediplomeerd gewichtsconsulente 
en sinds 5 september heeft zij een 
praktijk aan huis. Ben je het zat om 
elke keer weer te gaan lijnen voor 
de zomer of na de feestdagen? Wil 
je dat gejojo niet meer? Wil je zon-
der tovertrucs, pillen, shakes of 
moeilijke recepten naar een gezond 
gewicht en weer lekker in je vel zit-
ten? Of het nu gaat om kilo’s kwijt-
raken in verband met overgewicht 
of om aan te komen vanwege on-
dergewicht. Zet dan nu de stap!
“Ik kan je helpen om een gezonder 
en verantwoord eetpatroon aan te 
leren en je de kans op overgewicht 
gerelateerde klachten, zoals dia-
betes type 2 en hart- en vaatziek-
tes, kunt verkleinen”, legt Karin uit. 
En ze vervolgt: “Het is geen dieet 
waar ik mee werk, ik werk volgens 
de richtlijnen gezonde voeding. Je 
leert hoe je gezond en gevarieerd 
kunt eten wat ook makkelijk is in te 
passen binnen je gezin en werk. Ik 
maak een advies gebaseerd op jouw 

persoonlijke voorkeuren en leefge-
woontes.” Karin mag gebeld worden 
voor een gratis vrijblijvend kennis-
makingsgesprek waarin zij uitlegt 
hoe zij te werk gaat.
Vind je het gezelliger om samen met 
een vriend, vriendin, of buurvrouw 
te komen? Ook dat kan bij Karin. 
“Dat plannen we gewoon in qua tijd,
Het is misschien ook makkelijker 
om met z’n tweeën de strijd aan te 
gaan, zodat je elkaar kunt steunen 
en motiveren.” 
Interesse gewekt en enthousiast ge-
worden om weer te gaan genieten 
van eten? Kortom: Enjoy your me-
al. Neem dan contact op met ge-
wichtsconsulente Karin van Soest 
via 06-10935301 of via karin.van-
soest@gmail.com.
Neem ook een kijkje op de websi-
te www.enjoyyourmeal.nl voor infor-
matie en tarieven en op facebook 
Enjoy your meal voor lekkere recep-
ten. De praktijk van Karin van Soest 
is te vinden in de Van Swietenstraat 
30 in Kudelstaart.

Presentatie jubileumboek Koninklijke De Vries, v.l.n.r. Joost de Vries, burge-
meester Jeroen Nobel. en Gerard de Vries. Foto: www.kicksfotos.nl

Jubileumboek Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw
Aalsmeer - Koninklijke De Vries 
Scheepsbouw bestaat 110 jaar en 
dit jubileum wordt met diverse ac-
tiviteiten gevierd. Zo is een perso-
neelsuitje gehouden en was er za-
terdag 1 oktober een personeels- 
en burendag met ook enkele speci-
aal genodigden. En dit had te ma-
ken met de presentatie van een 
boek over 110 jaar ‘De Vlijt’, zoals 
de scheepsbouwer in Aalsmeer be-
kend staat. Het eerste exemplaar 
van het boek was voor burgemees-
ter Jeroen Nobel, die zich vereerd 
voelde als eerste in de geschiedenis 
van deze groot geworden scheeps-
bouwer te mogen bladeren. 

Veel bekijks Aquarius
Van kleine bootjes tot inmiddels de 
bouw van superjachten waarvan af-
gelopen zondag 2 oktober in de 
vroege ochtend weer een exemplaar 
onder grote belangstelling Aalsmeer 
uit gevaren is. Bij de diverse brug-
gen over de Ringvaart waren zelfs 
speciale borden geplaatst om aan te 
geven dat het wachten voor de open 

brug langer dan normaal zou gaan 
duren. De Aquarius, zoals het jacht 
is gedoopt, is liefst 92 meter lang 
en het passeren bij de bruggen was 
echt millimeterwerk.
Tijdens de rondleiding door het be-
drijf voor familieleden van medewer-
kers, buren en de groep genodigden 
mochten geen foto’s gemaakt wor-
den. Uiteraard wel van de presenta-
tie van het jubileumboek en natuur-
lijk was fotograaf Kick Spaargaren 
van de Nieuwe Meerbode er bij. 
Hij legde het moment vast dat bur-
gemeester Nobel bladert in het 
boek vol historie samen met Joost 
de Vries, bij inwoners vast meer be-
kend als de man achter de Pramen-
race, de Sinterklaas-intocht en on-
der andere de rondrit voor oude, 
nostalgische bromfi etsen. Geheel 
rechts van de twee kijkt Gerard de 
Vries mee. Hij is de oudste meester 
scheepsbouwer van de familie de 
Vries (77 jaar). 
Koninklijke De Vries: 110 jaar, een 
familiebedrijf waar Aalsmeer trots 
op mag zijn!

Van links naar rechts: Anton Furnee, hoofd bibliotheek, Wietse Strampel (ont-
vanger van eerste Aalsmeer Pas) en wethouder Ad Verburg van sociale zaken.

Meedraaien in maatschappij belangrijk

Eerste Aalsmeer Pas voor 
Wietse Strampel
Aalsmeer - Met koffi e, gebak en 
bloemen is afgelopen donderdag 
29 september de Aalsmeer Pas 
gelanceerd. In het gemeentehuis 
startte de presentatie met een uit-
leg van wethouder Ad Verburg. De 
Aalsmeer Pas is voor inwoners die 
van een inkomen op of rond het so-
ciaal minimum moeten leven. 
De gemeente vindt het belangrijk 
dat ook deze groep inwoners mee 
kan doen in de maatschappij. Met 
de Aalsmeer Pas krijgen zij kortin-
gen en voordelen bij landelijke, re-
gionale en lokale aanbieders in de 
sport-, cultuur- en amusement-
branche. Voorbeelden hiervan zijn 
attractieparken, bioscopen en mu-
sea.

Korting bij bibliotheek
In Aalsmeer biedt de bibliotheek 
liefst 50 procent korting bij abon-
nementen voor zowel de jeugd als 
volwassenen en kan met reductie 
de Poel ontdekt worden tijdens een 
tochtje met de Westeinder Rond-
vaart. Meerdere bedrijven hebben al 
aangegeven korting of voordeel te 
willen geven aan de houders van de 
Aalsmeer Pas. De gemeente hoopt 
dat nog diverse bedrijven en instel-
lingen de minima een steuntje in de 
rug willen geven en korting of voor-
deel gaan aanbieden. Kijk hiervoor 
op de website (www.aalsmeerpas.
nl) of bel voor meer informatie. Wet-
houder Verburg: “We zijn al heel blij 
met de vele partners die korting ge-
ven. We hebben voor deze opdracht 
het Aalsmeerse bedrijf Groupcard 
opdracht gegeven om samen met 
de partners de kaart te ontwikkelen. 
Ik wil Groupcard en al onze partners 
bedanken voor de goede samen-
werking. We zijn nog wel op zoek 
naar meer bedrijven en organisa-
ties die aan maatschappelijk verant-
woord ondernemen willen doen. Wij 
vragen ze kortingen te geven of za-
ken gratis zijn aan te bieden aan in-
woners die het niet zo breed heb-
ben. Het is goed dat inwoners met 
een minimum inkomen ook leuke 
dingen doen. De gezinsleden krij-
gen ook automatisch een pas. Je 
kunt bijvoorbeeld met korting naar 
een attractiepark.” 

Veel animo
De animo voor de Aalsmeer Pas 
blijkt bijzonder groot. De adverten-
tie in de krant twee weken geleden 
leverde al direct zo’n 100 aanmel-
dingen op en nog steeds druppelen 
de aanvragen binnen. Uiteindelijk 
denkt de gemeente zo’n 800 passen 
(ieder familielid een eigen exem-

plaar) te verstrekken. De Aalsmeer 
Pas wordt na goedkeuring automa-
tisch thuis bezorgd.

Hart onder de riem
De eerste Aalsmeer Pas is overhan-
digd aan Wietse Strampel. In de bi-
bliotheek toonde hij trots zijn kor-
tings- en voordeelpas en gaf aan 
hier zeker gebruik van te zullen 
gaan maken. De overdracht vond 
plaats in bijzijn van Anton Fur-
nee, hoofd bibliotheek, en wethou-
der Ad Verburg. De heer Stram-
pel kreeg ook nog iets extra’s: Een 
mooie bos bloemen! Al met al een 
feestelijke dag voor de gemeen-
te, die hiermee haar voornemen om 
de minima een hart onder de riem 
te steken ten uitvoer brengt, en na-
tuurlijk voor de ontvangers van de 
Aalsmeer Pas, die voordelen en kor-
tingen goed kunnen gebruiken om 
‘gewoon’ mee te kunnen draaien in 
de maatschappij.

Declaratiefonds
De gemeente heeft overigens meer-
dere mogelijkheden voor inwoners 
met een laag inkomen. Inwoners 
kunnen een aanvraag doen bij het 
declaratiefonds jongeren en/of ou-
deren. Dit kunnen ze aanvragen bij 
het Sociaal loket. Dit kan voor so-
ciaal culturele activiteiten. Een bij-
drage uit het declaratiefonds is be-
doeld om deelname aan sociale ac-
tiviteiten mogelijk te maken. Het De-
claratiefonds Jongeren is voor kin-
deren in de leeftijd van 4 tot en met 
17 jaar. Voorbeelden hiervan zijn 
de contributie van een sport- en/
of zangvereniging, muziekonderwijs 
en/of huur van muziekinstrumen-
ten, schoolactiviteiten, zoals school-
reisjes en excursies, sportattributen 
en/of -kleding of een vakantiekamp. 
Ouderen kunnen een bijdrage vra-
gen voor de contributie van een 
sport- en/of zangvereniging, een bi-
bliotheek- en/of zwemabonnement, 
een krant en of tijdschriftabonne-
ment of een kopje koffi e buiten de 
deur. Voor jeugdigen is er ook het 
jeugdcultuur- en jeugdsportfonds. 
Meedoen vergroot hun kansen in 
de samenleving. 
De Aalsmeerpas en het declaratie-
fonds is zowel bij het Sociaal loket 
in het gemeentehuis als schriftelijk 
aan te vragen. Meer informatie over 
het aanvragen en de voorwaarden 
is te vinden op Aalsmeerpas.nl. De-
ze is vanaf 1 oktober offi cieel online. 
Het Sociaal loket is telefonisch be-
reikbaar via 0297-387575, openings-
tijden via www.aalsmeer.nl/sociaal-
loket.

Traditionele Chinese Geneeswijze
Open huis in de Week 
van de Acupunctuur
Aalsmeer - Dit jaar vindt voor de 
tweede keer de Nationale Week van 
de Acupunctuur plaats. Deze twee-
de editie heeft als thema pijn. Ieder-
een weet wat pijn is, iedereen er-
vaart pijn anders. Maar niemand wil 
het... Tijdens de Week van de Acu-
punctuur kunnen mensen in heel 
Nederland kennismaken met de 
verschillende behandeltechnieken 
uit de Traditionele Chinese Genees-
wijze (TCG). Acupunctuur is de be-
kendste vorm van TCG, maar daar-
onder vallen ook onder andere krui-
den, shiatsu, tuina, yoga en qigong. 
Ruim 2000 jaar geleden is deze ge-
neeswijze ontwikkeld en het wordt 
al lang in het westen bedreven. Dit 
is een volledig medisch systeem 
dat ziektes kan helpen genezen en 
klachten verbetert, maar ook pre-
ventief werkt. De TCG wordt vaak 
ingezet bij pijnklachten die horen bij 
een (chronische) ziekte of bij klach-
ten als migraine, lage rugpijn, nek-/
schouderpijn, tenniselleboog, frozen 
shoulder of kniepijn. Minder bekend 
is dat het ook goed werkt bij interne 
klachten van onder andere de dar-
men, longen en maag.
Steeds meer mensen worden zich 

bewust dat vele kwalen verlicht kun-
nen worden met natuurlijke behan-
delingen, kruiden of supplementen. 
Reeds in 2003 publiceerde de We-
reld Gezondheids Organisatie een 
offi cieel verslag over de effectiviteit 
van acupunctuur gebaseerd op ge-
gevens uit gecontroleerde klinische 
studies. Hieruit blijkt dat Traditionele 
Chinese Geneeswijze bijdraagt aan 
de algemene gezondheid!
Esther Wijga, Petra van der Knaap, 
Nancy Wong en Renske Skills de-
len dezelfde passie: mensen op een 
natuurlijke manier helpen met hun 
welzijn, vitaliteit en gezondheid. 
Daarom bundelen zij hun krachten 
om u voorlichting te geven. Tijdens 
het open huis kunnen inwoners per-
soonlijk kennis met dit viertal ma-
ken en zich laten voorlichten over 
wat zij voor u kunnen betekenen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom dan 
naar het open huis op zaterdag 8 
oktober! Van 14.00 tot 17.00 uur 
staat de thee klaar. Adres is het Ra-
ja Yoga Centrum in de Zijdstraat 72a 
(boven de Hema). Meer informatie 
over de praktijken: www.yingwu.nl, 
www.chunli.nl, www.sanbaopraktijk.
nl en www.centrumzonnewijzer.nl.

Musica groots, ´Willeke Alberti’ !
Vrijdag 7 oktober organiseert het Inloopcentrum i.s.m. de
gastvrouwen van wijkpunt ‘Voor Elkaer’ een Musica in het groot!  We 
gaan luisteren naar Willeke Alberti, ‘Mijn mooiste Carré concert’  Willeke 
Alberti brengt haar mooiste en bekendste nummer ten gehore in het 
Carré theater in Amsterdam. ‘Samen zijn, telkens weer, het is nog niet 
voorbij’. Deelname aan de activiteit is gratis, consumpties zijn voor eigen 
rekening. Inloop vanaf 14.00 uur, de activiteit start om 14.30 uur.

Crea-middag ‘Egel vouwen ’ in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 11 oktober is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen 
met het vouwen van een egel. Een leuke gezellige middag waar je al je 
creativiteit in kwijt kunt. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk 
willen meenemen dan vragen we een bijdrage van 5 euro. Dit is incl. 
koffie of thee. Voor meer informatie kunt u bellen met de gastvrouwen 
0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Lunchconcert Cum Ecclesia in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op 13 oktober is er een lunchconcert, ter ere van het 50 jarig bestaan 
van het koor Cum Ecclesia in wijkpunt ´Voor Elkaer´. O.l.v. dirigente Irma 
Zethof wordt er een mooie repertoire van Nederlands, Engels en Franse 
licht klassieke liederen gezongen. De lunch begint om 12.00 uur - 14.00 
uur. De kosten bedragen €12.50,- p.p. 

Avond restaurant in ‘Voor Elkaer’
Het menu voor aankomende woensdag 12 oktober bestaat uit een
mosterdsoep, procureur rollade, stroganoff saus, gestoofde appeltjes, 
kroket aardappelen, Kudelstaartse rauwkost en een fruitsalade met naar 
keuze slagroom. 

Vrijdag 14 oktober hebben we een Franse uiensoep, kip cordon bleu, 
doperwten, ham en ui, boerensalade, spicy patatoes en aardbeien 

ijs met naar keuze slagroom. De kosten van dit 
menu zijn € 9,- p.p. Voor vragen of 

reserveringen 0297 - 82 09 79.

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

het zorgcentrum woont.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Succesvolle hobby Nico, Henk en Roel

Drie keer een eerste prijs 
voor koeien en stieren
Aalsmeer - Voor de derde maal 
op rij hebben de koeien en stieren 
van Nico en Henk van der Schaft en 
Roel de Smit de beste prijzen weg-
gesleept bij een vee-tentoonstelling.
In april op de Paasvee tentoonstel-
ling in Schagen, in augustus in Pur-
merend en afgelopen woensdag 28 
september in Alkmaar.
Het is wel duidelijk dat de zeven die-
ren (mag het een 7 klapper zijn) van 

een bijzondere kwaliteit zijn, anders 
worden ze niet drie keer op rij kam-
pioen.
Nico, Henk en Roel stoppen veel tijd 
en arbeid in het verzorgen van hun 
dieren en niet zonder resultaat!
“Het is een mooie, dure en tijdro-
vende hobby, maar we hebben het 
er graag voor over. De eerste prijzen 
zijn een kroon op ons werk”, aldus 
het trotse drietal. 

“Ik doe dit met heel veel passie”
Siphra’s Studio viert 
vijfjarig jubileum
Aalsmeer - Vijf jaar gelden trok 
ze de stoute schoenen aan en nam 
de winkel over. “En dat is een goe-
de keuze geweest!” Aldus eigena-
resse Siphra van Siphra’s Studio in 
de Zijdstraat. “Ik ben trots op mijn 
winkel. En die jaren zijn omgevlo-
gen.” De Aalsmeerse Siphra komt 
uit een echt ondernemersgezin, 
heeft de modevakschool doorlopen 
en is etaleur geweest bij verschil-
lende winkels. “Eigenlijk heb ik van 
mijn hobby mijn werk weten te ma-
ken. Ik doe dit met heel veel passie. 
Natuurlijk ben ik mijn topteam zeer 
dankbaar. We doen het met elkaar. 
Dus dankjewel Anita, Gerda, Wen-
neke en Wilma en natuurlijk al onze 
(vaste) klanten. Het gaat om good-
will in Aalsmeer. Daarbij is persoon-
lijk contact erg belangrijk. We ge-
ven veel aandacht en je wordt bij 
ons goed geholpen. Kopje koffie er-
bij, even een praatje maken, dat vin-
den wij belangrijk. En uiteraard blij-
ven wij bezig om het qua inrichting 
leuk en aantrekkelijk te maken. Ik 
sta altijd open voor goede ideeën. 
De shop-beleving en het goede ge-
voel dat klanten overhouden na een 
bezoek aan onze winkel daar wor-
den wij net zo enthousiast van als 
zij.” Naast kleding is er bij Siphra’s 
Studio veel meer te verkrijgen: van 
kettingen, armbanden, riemen, tas-

sen en shawls tot cadeauartikelen, 
waaronder kussens, vazen, servet-
jes en meer decoratiemateriaal van 
merken als YaYa en Zusss.

Feestmaand aanbiedingen 
“Ik ga dit jubileum vieren en daar 
kunnen klanten van meegenie-
ten. Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober 
staat er wat lekkers klaar voor bij 
de koffie, is er een drankje en een 
hapje en aan iedere klant wordt een 
aardige attentie uitgedeeld. De ge-
hele maand oktober maken we er 
een feestmaand van. Er zijn leuke 
prijzen te winnen na inlevering van 
je kassabon maar ook op social me-
dia zijn we actief en maak je kans op 
diverse fashion. Like onze Facebook 
pagina of volg ons op Instagram.” 
Siphra’s Studio gaat vanaf maat 36 
tot en met maat 44. Gevoerde mer-
ken zijn onder andere Esprit, Nikki, 
Summum, Maison Scotch en Sand-
wich. 
“Er is voor ieder wat wils”, aldus de 
enthousiaste eigenaresse. De ope-
ningstijden zijn op maandag van 
13.00 tot 18.00 uur, van dinsdag 
tot en met donderdag van 10.00 tot 
18.00, vrijdag tot 20.00 uur en op 
zaterdag tot 17.00 uur. Het adres is 
Zijdstraat 58. Kijk voor meer infor-
matie op www.siphrasstudio.nl.
Door Miranda Gommans 

1000 Kansen-project voor 
jeugdwerkzoekenden
Amstelland - Jeugdwerkzoeken-
den in de regio Amstelveen krijgen 
voor het tweede jaar op rij steun uit 
onverwachte hoek. Junior Chamber 
International (JCI) Amstelland start 
op 20 oktober met het ‘1000 kan-
sen’-project. Deelname voor deze 
vier avonden is kosteloos. Met dit 
project begeleidt de netwerkorgani-
satie jongeren in de regio met een 
MBO+,diploma in de leeftijd van 18 
tot 27 jaar, die werkzoekend zijn. Via 
workshops en trainingen binnen het 
‘JCI 1000 kansen’-project stoomt JCI 
Amstelland de deelnemers in een 
kosteloos traject van vier sessies 
klaar voor een sterkere positie op de 
arbeidsmarkt. De jongeren krijgen 
onder meer een bedrijfsbezoek (8 
november), netwerktraining met het 
Wereldhandelspel (18 november) en 
leren zich beter te profileren (1 de-
cember). Op deze manier krijgen de 
deelnemers inzicht in drie vragen: 
wie ben ik? Wat wil ik? En hoe pak 
ik dat aan? Daarbij krijgen de jon-
geren met coachingsessies hulp van 
JCI-netwerkleden. Een persoonlijk 
profiel van ontwikkelingsbureau In-
sights Benelux geeft ze beter inzicht 

in de eigen vaardigheden en sterke 
en zwakke punten. De kick-off is 20 
oktober. 
De reacties van de deelnemers uit 
2015 waren erg positief: “Het In-
sights profiel vond ik erg leer-
zaam. De perfecte methode om je-
zelf beter te leren kennen. Daar-
bij kan ik het goed vinden met de 
andere deelnemers en krijg ik ge-
degen feedback en adviezen.” Ook 
de mentoren blijken waardevol voor 
de jongeren. “Ik krijg van hen con-
structieve feedback en ze reiken me 
zelfs contacten aan”, aldus een van 
de deelnemers. Jongeren die geïn-
teresseerd zijn in deelname aan het 
vierdelige traject kunnen zich tot 16 
oktober aanmelden via www.jciam-
stelland.nl en info@jciamstelland.nl.

Editie 47 Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Elke tweede donderdag 
van de maand vindt Borrel Aalsmeer 
plaats. Een laagdrempelige net-
werkbijeenkomst waar het plezier 
voorop staat. “Wij maken van net-
werken een avondje uit”, aldus or-
ganisator Ingrid Claasen. “Volgen-
de maand wordt alweer het 4 ja-
rig bestaan gevierd en dat kunnen 
veel netwerkorganisaties niet zeg-
gen. Ervaring leert dat een groot ge-
deelte van de netwerkorganisaties 
binnen 1 jaar tijd al weer van de ra-
dar verdwijnen. Inmiddels zijn er ve-
le opdrachten vergeven, samen-
werkingen ontstaan, inspiratie en 
kennis gedeeld en beschikt Borrel 
Aalsmeer inmiddels over meer dan 
3.000 ambassadeurs, die de net-
werkbijeenkomsten een warm hart 
toedragen.” Donderdag 13 oktober 
is de 47ste editie van de netwerkbij-
eenkomst Borrel Aalsmeer. Belang-
stellenden zijn van harte welkom bij 
à Resto Bar & Brasserie gevestigd 
in de Bloemenveiling FloraHolland 
Aalsmeer. Iedereen mag binnen lo-
pen, ook werkzoekenden, en de en-
tree is gratis. Niet alleen relaties uit 
Aalsmeer bezoeken de netwerkbij-
eenkomst maar ook uit andere re-
gio’s in de Randstad. Lever bij bin-
nenkomst een visitekaartje in en 
maak kans op twee kaarten voor de 
comedyclub voorstelling Badaboom 
in Aalsmeer. Dit keer legt fotogra-
fe Just van Bergen van het netwer-
kevenement vast en kunstenares 

Anneke Weevers exposeert diverse 
kunstwerken. 
Om 18.15 uur start het korte po-
diumprogramma en om 18.45 uur 
kunnen de bezoekers starten met 
speeddaten (deelname is niet ver-
plicht). In 8 minuten tijd maken de 
netwerkers in een 1 op 1 gesprek 
kennis met elkaar en daarna wordt 
er gerouleerd. Vanaf de aanvang om 
17.00 uur van de netwerkborrel kan 
een dagschotel besteld worden. Om 
20.00 uur staat dan een lange tafel 
klaar om samen te dineren. Deelna-
me is niet verplicht. Kijk voor meer 
informatie, routebeschrijving en het 
volledige programma op www.bor-
relaalsmeer.nl.

Kunstenares Anne Weevers komt di-
verse werken exposeren.

Staatssecretaris Klijnsma 
opent AM match
Aalsmeer -Afgelopen vrijdag 30 
september heeft Jetta Klijnsma, 
staatssecretaris Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, het startschot 
gegeven voor AM match, opge-
richt door de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ou-
der-Amstel en Uithoorn. AM match 
biedt mensen die vallen onder de 
participatiewet nieuwe kansen op 
betaald werk bij reguliere bedrijven.
Voorafgaand aan de opening vond 
een congres over de participatiewet 
plaats. 
Onder het motto ‘Wat een baas’ leid-
de presentator Frénk van der Linden 
de deelnemers door de nieuwe ont-
wikkelingen rond de participatiewet.

Nieuwe banen
Ieder jaar 140 nieuwe banen voor 
mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt, dat is het doel van regio 
Amstelland-Meerlanden. Presen-

tator Frénk van der Linden vraagt 
de wethouders van de gemeen-
ten Aalsmeer, Amstelveen, Haar-
lemmermeer, Ouder-Amstel en Uit-
hoorn op zijn geheel eigen wijze hoe 
zij met AM match een succes den-
ken te maken van de nieuwe parti-
cipatiewet. Na de officiële opening 
werd ter afsluiting een netwerkbor-
rel geserveerd.

Ideale match 
AM match vindt de ideale match 
tussen bedrijven en mensen die te-
rug moeten keren in het arbeids-
proces. Werkzoekenden krijgen een 
training waarin ze worden voor-
bereid om (weer) aan het werk te 
gaan. 
Op de werkplek begeleidt AM 
match werknemer en werkgever, 
met jobcoaching en advies op het 
gebied van subsidies en financiële 
regelingen.

Banketbakkerij en Tearoom 30 jaar
Verwen jezelf of een ander 
met korting bij Ab Müller
Aalsmeer - Wie in Aalsmeer woont 
en Müller zegt, denkt daarbij waar-
schijnlijk meteen aan de Banket-
bakkerij en Tearoom aan de Stati-
onsweg. Een begrip in Aalsmeer en 
een vaste stek voor iedereen die van 
(h)eerlijke banketproducten, een fij-
ne lunch èn een goed kop koffie 
houdt.
In de gezellige winkel vind je een 
keur aan specialiteiten, zoals een 
ruim assortiment gebak, diverse 
heerlijke koeken, hartige snacks 
maar ook een variatie aan belegde 
broodjes. In de sfeervolle tearoom 
en op het (verwarmde) terras, voor-
zien zij u daarbij graag van bijvoor-
beeld een lekkere latte macchiato, 
een glas vers geperste jus d’orange 
of een kopje verse muntthee.

Een sprongetje terug in de tijd
Het ambachtelijke familiebedrijf be-
staat sinds 1866 en vindt haar oor-
sprong aan de Prinsengracht te 
Amsterdam. Vanaf 1978 gevestigd 
in Aalsmeer in de Zijdstraat en in 
de huidige vorm is Banketbakke-
rij Tearoom Ab Müller sinds 6 okto-
ber 1986 gevestigd aan de Stations-
weg 5.

De ‘verwen-tas’
“Inmiddels dus al 30 jaar op de hui-
dige locatie en dat”, aldus Sven Mül-
ler, “vieren we graag met onze hui-
dige trouwe klanten en de rest van 
Aalsmeer! Speciaal voor deze bij-
zondere gelegenheid hebben we 
een zogenaamde ‘verwen-tas’ sa-
mengesteld met een selectie van 
onze lekkerste en populairste pro-
ducten. Gewoon om jezelf te ver-
wennen of een ander een plezier 
mee te doen. De verwen-tas bestaat 
uit: een Aalsmeers turfje, een pak 
speculaasjes (zo’n 250 gram), een 
appelfristaartje voor ongeveer zes 
personen en slagroom truffels (rond 
de 100 gram). Vanwege ons lustrum 
aan de Stationsweg geven we een 
jubileumkorting van 30% waardoor 
je voor 15,95 euro vier heerlijke pro-
ducten in huis hebt, verpakt in een 
praktische Ab Müller tas.” De ‘ver-
wen-tas’ is alleen verkrijgbaar van 
donderdag 6 tot en met zaterdag 8 
oktober.
Banketbakkerij Tearoom Ab Müller 
aan de Stationsweg 5 is telefonisch 
bereikbaar via 0297–324666 en via 
email: info@abmuller.nl. Kijk voor 
meer informatie op www.abmuller.nl

Doosje wijn van Wittebol 
voor winnares Tourspel
Aalsmeer - Een speciale krant pre-
senteerde de Nieuwe Meerbode 
rond de Tour de France en ook dit 
jaar waren met het Tourspel in de-
ze bijlage leuke prijzen te winnen. 
De hoofdprijs, een fiets van Bert de 
Vries, is inmiddels bij de gelukkige 
winnares. Ook de doos met zomer-
wijn, beschikbaar gesteld door Wit-
tebol Wijn in de Ophelialaan, is nu 
opgehaald door een blije winnaar. 
Met een ‘dikke’ glimlach heeft me-
vrouw Terpstra haar prijs in ont-
vangst genomen. “Tijd voor een 
feestje.” De doos Merlot Anges wijn 
is uitgereikt door Debby Barthen 
van Wittebol Wijn in de winkel waar 
overigens de keuze aan (speciale) 
wijnen groot is! Kijk voor het uitge-

breide aanbod eens op de website 
www.wittebolwijn.nl. 

Afscheid van Radio Aalsmeer

Programma ‘Stamtafel’ 
onafhankelijk verder
Aalsmeer - Bij eenieder die af-
gelopen donderdag 29 september 
naar Stamtafel Aalsmeer heeft ge-
luisterd via Radio Aalsmeer is het 
reeds bekend. Onder dankzegging 
aan de trouwe luisteraars en aan 
Radio Aalsmeer heeft het team af-
scheid van de radio genomen om 
zich uitsluitend nog te richten op 
het gebruik van internet, Facebook 
en Twitter.
De missie blijft dezelfde: Inwoners 
uit Aalsmeer en Kudelstaart in con-
tact brengen met het lokale (ge-
meente) bestuur, om te bereiken 
dat Aalsmeer/Kudelstaart een heer-
lijke gemeente blijft om in te wonen, 
werken en sporten, met zelfs nog 
gelegenheid om cultuur (couleur lo-
cale) op te snuiven.
Het team van Stamtafel Aalsmeer 
genoot eens in de maand van de 
gastvrijheid van Radio Aalsmeer om 
een twee uur durende uitzending te 
maken waarin allerlei heikele zaken 
die ter ore waren gekomen of onder 
de aandacht waren gebracht, teza-
men met gasten, te bespreken.

Algemeen belang
Er zijn echter zoveel actuele za-
ken dat uitzending eens per maand 
voor het team niet voldoende is ge-
bleken. Bovendien wil Stamtafel 
Aalsmeer volkomen onafhankelijk, 
en zonder subsidie opereren. Im-

mers: wiens brood men eet, diens 
woord men spreekt. Daarmee zou 
mogelijk het algemeen belang niet 
optimaal gediend worden. Geko-
zen is nu voor volkomen onafhanke-
lijkheid. “Voor u minder opvallend, 
maar om de werkzaamheden meer 
kracht bij te zetten gaan wij voort 
als Stichting (per onmiddellijk in op-
richting)”, laat het team van Stamta-
fel Aalsmeer weten.

Elektronische snelweg
Trouwe luisteraars hebben de weg 
reeds gevonden naar de site: http://
www.stamtafelaalsmeer.nl. Welis-
waar is deze nog steeds in bewer-
king, maar nu reeds voldoende ge-
schikt om u de gelegenheid te ge-
ven wetenswaardigheden te le-
zen, commentaar te leveren, of vra-
gen te stellen. Ook gaat het team 
van Stamtafel Aalsmeer audio ver-
slagen of interviews op de site zet-
ten. Het is zelfs mogelijk dat teamle-
den bij u thuis voor een opname ko-
men, of inwoners uitgenodigd wor-
den in de studio voor een ‘live-uit-
zending’ (opname). Kortom, Stam-
tafel Aalsmeer voegt zich nu voor 
100% in de vaart der volkeren, langs 
de elektronische snelweg. “Hope-
lijk vindt u ons daar zonder file of 
opstopping anderszins. Graag tot 
ziens of tot horens”, besluit het Team 
Stamtafel Aalsmeer.

Druk bezochte voorlichting 
‘veiligheid voor senioren’
Kudelstaart - Op maandag 3 okto-
ber was er in het wijkpunt Voor El-
kaer een informatieve bijeenkomst 
over veiligheid voor senioren. De-
ze voorlichting was in het kader van 
de week van de veiligheid georgani-
seerd door de gemeente Aalsmeer 
en Vita Aalsmeer en enkele wijk-
agenten. Tijdens deze druk bezoch-
te bijeenkomst werden waarge-
beurde situaties nagespeeld en be-
sproken, waarbij er volop gelegen-
heid was om te reageren op de ge-
speelde situatie. Ook eigen ervarin-
gen konden worden gedeeld. Daar-
na werd de situatie nogmaals nage-
speeld op een veiliger wijze, waar-
door alle belangstellenden konden 
zien hoe door verantwoord te han-
delen in een dergelijke situatie men 
niet het slachtoffer hoeft te worden 
van nare praktijken. De aanwezige 
wijkagenten gaven daarnaast nog 
volop tips. Hoe doe je open aan de 
voordeur, niet pinnen aan de deur, 
hoe kun je veilig pinnen bij de auto-
maat, en meer. 
Voor de aanwezigen was er na af-
loop een pakket met daarin ook nog 

alle tips op papier. Een betere start 
met betrekking tot de week van de 
veiligheid konden alle belangstel-
lenden zich niet wensen. Men was 
bijzonder enthousiast over de ma-
nier zoals de middag ingevuld werd. 
Allemaal tevreden gezichten!

Nieuwe ronde streetview 
foto’s in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente laat jaar-
lijks streetviewfoto’s maken met 
speciaal uitgeruste voertuigen. Me-
dewerkers van de gemeente Am-
sterdam doen dit voor Aalsmeer. 
De komende maanden worden de-
ze foto’s gemaakt vanaf de open-
bare weg, zodat alle straten goed in 
beeld worden gebracht.
De gemeente gebruikt de foto’s 
voor bijvoorbeeld inspectie en be-
heer van de openbare ruimte, visu-

ele ondersteuning bij de implemen-
tatie van wetgeving, handhaving 
van openbare orde en veiligheid en 
ontwikkeling van ruimtelijke plan-
nen. Afgelopen donderdag 29 sep-
tember reed de wagen met came-
ra door het Centrum, maar waarom 
de chauffeur nou tegen het verkeer 
in de Schoolstraat in reed... Het is 
goed gedaan, er was enige ergernis, 
maar ook wel weer begrip (vreem-
deling zeker).









Afgelopen zaterdag begon 
de oktober feestmaand voor 
familiebedrijf Goemans in 

de Zijdstraat. Er was koffie met 
taart, er werden goodiebags uitge-
deeld, er waren tal van acties en 
aanbiedingen, een interieurstylist 
gaf gerichte adviezen en een cock-
tailshaker deelde heerlijke cocktails 
uit. Dit allemaal ter gelegenheid 
van het vijfendertigjarige bestaan 
van de zaak. Eigenaresse Maureen 
Goemans vertelt: “Eigenlijk zijn we 
gisteren al begonnen met feestvie-
ren. We hadden geregeld dat Bak-
kerij Vooges tachtig mergpijpjes 
heeft bezorgd bij de bewoners 
van Zorgcentrum ’t Kloosterhof en 
dat gebaar is zeer gewaardeerd. 
We kregen als dank een prachtige 
bos bloemen.” Compagnon Ruud 
Fontaine, die al vanaf het begin 
betrokken is bij de gerenommeerde 
tapijtenfirma, vult aan: “Het contact 
onderling met de ondernemers uit 
de straat is goed. We moeten elkaar 
toch een beetje ondersteunen om 
de straat aantrekkelijker te maken.” 
Op de vraag wat nu het grote 
verschil is met vijfendertig jaar 
terug antwoordt Ruud: “Vroeger 
bestelden de klant méters vitrage 
om maar iets te noemen of van 
die velours zware gordijnen in 
drie donkere kleuren. Dat hebben 
we momenteel niet eens meer op 
voorraad! Er zijn nu veel meer ‘in-
between-stoffen’, vouwgordijnen en 

lamellen in alle soorten en maten.” 
“Ook verkopen we veel laminaat 
en harde vloeren van PVC.” Zegt 
Maureen. “En we hebben net een 
nieuwe collectie dekbedovertrek-
ken in de textielhoek.” 
 
Feestmaand acties 
De feestmaand is goed begonnen. 
Het was behoorlijk druk in de 
winkel zaterdag. De gehele maand 
oktober blijft het feest bij Goemans 
Tapijt & Slaapcomfort. Zo is 
elke vijfde meter gratis bij tapijten 
van de merken Desso, Parade, 
Bonaparte, Interfloor, Ambiant, 
Lethem en Belakos en bij aankoop 
van een compleet bed maakt de 
stoffenzaak hem ‘slaapklaar’ met 
dekbed, hoeslakens en kussens. 
“Maar dat is nog niet alles.” Aldus 
de enthousiaste compagnons: “Op 
alle binnenzonwering geven wij 
twintig procent korting en bij het 
leggen van een laminaatvloer krijgt 
u van ons een gratis ondervloer. 
We werken met vaste stoffeerders. 
En als klap op de vuurpijl doen 
we van 19 tot 29 oktober mee 
aan de ‘bestseller tien daagse’ 
van het Nederlandse bad- en 
bedmodemerk Vandyck.” Goemans 
is te vinden in de Zijdstraat 23 en 
bereikbaar via telefoonnummer 
0297-324541. Tevens hebben zij 
een website www.goemanstapijt.nl 
(inclusief webshop) en zijn ze actief 
op Facebook.

KZN is een bemiddelingskan-
toor voor zakelijke en parti-
culiere schadeverzekeringen, 

levensverzekeringen, pensioenen 
én hypotheken! Met méér dan 30 
jaar ervaring in assurantiebemid-
deling, bieden wij oplossingen voor 
praktisch al uw verzekerings- en 
financieringswensen. Wij geloven in 
persoonlijk contact en vinden het 
belangrijk om veel tijd te besteden 
aan excellente en onpartijdige ad-
visering van onze relaties. Dit is de 
reden waarom wij de keuze hebben 
gemaakt om, naast het face-to-face 
gesprek, de mogelijkheid te bieden 
om KZN adviseurs te spreken via 
de webcam. 

Advies via de webcam
KZN gaat met zijn tijd mee. De 
webcam is een perfect middel om 
advies persoonlijk uit te kunnen 
voeren. U als klant hoeft niet naar 
ons kantoor te komen, maar voert 
gesprekken met de adviseur waar 
en wanneer u wilt. De adviseur 
deelt gemakkelijk zijn scherm om 

u bepaalde aspecten visueel te 
maken. Wilt u zelf iets doornemen? 
Dan kunt u gemakkelijk uw eigen 
scherm met de adviseur delen.

24sessions
Om advies via de webcam mogelijk 
te maken zijn wij de samenwerking 
aangegaan met 24sessions. Zij ma-
ken online advies mogelijk bij meer 
dan 700 adviseurs en bedrijven 
als Aegon, Rabobank en Centraal 
Beheer. “24sessions is opgericht 
uit het idee dat je tegenwoordig 
alles online kunt regelen, behalve 
wanneer je persoonlijk advies 
nodig hebt. Wij streven er daarom 
naar om persoonlijk advies voor 
iedereen online mogelijk te maken”, 
aldus Rutger Teunissen - CEO van 
24sessions. 

Heeft u vragen over verzekeringen, 
pensioenen of hypotheken? Boek 
dan direct een gratis video-chat 
gesprek met de adviseurs van KZN. 
Ga naar 24sessions.com/kzn om 
een gesprek in te plannen.

De nieuwbouwwijk De Ma-
ricken ligt ideaal centraal 
midden in het Groene Hart, 

tussen Utrecht en Amsterdam. 
De uitvalswegen A2 en A4 liggen 
dichtbij, maar ook Vinkeveen en 
Woerden liggen op korte afstand. 
De nieuwe wijk komt tussen de 
Mijdrechtse Dwarsweg en de wijk 
Veenzijde in Wilnis te liggen waar-
door faciliteiten zoals supermarkt, 
kinderopvang, basisscholen of het 
zwembad nabij zijn. De bus naar 
Amstelveen en Amsterdam stopt 
ook om de hoek! De Maricken, 
een nieuwe wijk, nieuwe energie! 
De wijk wordt volop voorzien van 
waterpartijen, groenstroken en een 

park. De Maricken wordt afwis-
selend van opzet, er komen diverse 
typen woningen in verschillende 
prijsklassen, zowel koop als huur. In 
de wijk zijn ruime eengezinswonin-
gen te huur vanaf 129 m2 tot 154 
m2, sommige woningen hebben een 
eigen garage. Oplevering kan op 
korte termijn. Voor meer informatie 
betreft de huur en inkomenseisen 
kunt u de projectwebsite demaric-
ken.nl/huren raadplegen.
 
Brockhoff Makelaars 
Keizer Karelweg 223 
1181RC Amstelveen 
020-5437373 
www.brockhoff.nl

Goemans Tapijt en Slaap-
comfort bestaat 35 jaar

KZN maakt online advies 
mogelijk 

Wonen in Wilnis 
De Maricken

De nieuwste trends op 
keukengebied 2016-2017

Wat is een 
aankoopmakelaar?

Met subsidie uw huis 
winterklaar!

V.l.n.r.: Eigenaren John Goemans Jr, Ruud Fontaine en Maureen Goemans

Met de jaarlijkse 
keukenbeurzen in 
Duitsland achter de 

rug komen wij met een aantal 
innovaties op het gebied van 
keukens. De industriële vorm-
geving heeft ook bij keuken 
ontwerpers/leveranciers zijn 
intrede gedaan. Stoere frames 
om een open industriële keuken 
te realiseren gecombineerd met 
veel hout staan garant voor 
een warme en uitnodigende 
sfeer. Vanaf november zijn deze 
noviteiten verkrijgbaar. Ook 
op het gebied van kleur en 
afwerking zijn weer de nodige 
vernieuwingen. Wat te denken 
van kleuren zoals, zilver, brons, 
koper, zink en concreto! Of bent 
u misschien op zoek naar de 

Quooker kokend waterkraan 
met uittrekbare perlator? Deze 
kunnen wij u in onze showroom 
demonstreren. Uiteraard bent 
u bij Philippo Keukens ook 
welkom voor het vervangen van 
inbouwapparatuur, werkblad of 
alleen een kraan. 
 
Wij zijn geopend van dinsdag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. U bent van harte 
welkom voor offerte, advies of 
een kopje koffie! 
 
Philippo Keukens,  
Aalsmeerderweg 83,  
1432 CH Aalsmeer  
0297-361606  
www.philippo.nl

Als u een huis op het oog 
heeft, komt u vrijwel 
altijd eerst in contact met 

de makelaar van de verkoper. 
Die zal u natuurlijk netjes infor-
matie geven en alles over het 
huis vertellen, maar het blijft de 
makelaar die door de verkoper 
is ingeschakeld om zijn huis 
te verkopen. Dat betekent dat 
hij primair de belangen van de 
verkoper behartigt en niet de 
uwe. Dat begint al met de prijs 
van de woning. De makelaar 
van de verkoper wil een zo hoog 
mogelijke prijs voor zijn klant 
bedingen en u wilt uiteraard 
zo min mogelijk betalen. 
Het is daarom verstandig u 
onafhankelijk te laten adviseren. 
Door een makelaar die niet voor 
de verkoper werkt, maar voor ú. 
En dat noemen we een NVM-
aankoopmakelaar.
 
Wat doet een 
aankoopmakelaar? 
Een NVM-aankoopmakelaar 
kan u tijd, geld en zorgen 
besparen. Zo kan hij u duidelijke 
informatie over de historie van 

het huis, over de omgeving en 
over de bestemmingsplannen 
in de buurt geven. Daarnaast 
attendeert hij u op zaken waar 
u zelf wellicht niet aan denkt, 
zoals wat u moet doen bij 
verborgen gebreken. Ook weet 
hij of de vraagprijs wel reëel is 
en kan hij voor u de altijd lastige 
onderhandelingen voeren. 
Een NVM-aankoopmakelaar 
ontzorgt u tijdens het gehele 
aankooptraject. Hij adviseert 
u dus ook over ontbindende 
voorwaarden die voor u 
belangrijk zijn en het traject bij 
de notaris. 
 
Koop geen kat in de zak. 
Schakel altijd een NVM-
aankoopmakelaar in als u een 
huis op het oog heeft. Eveleens 
Makelaars is gespecialiseerd in 
het begeleiden van het kopen 
van een woning. Informeer naar 
ons speciale all-in tarief. 
 
Eveleens Makelaars,  
powered by Team Karin Eveleens  
0297-344 444  
www.eveleens.nl

Energie besparen is 
makkelijk als je maar 
weet waarop je moet 

letten. Aan het Energieloket van 
Sienergie kunnen ze u er alles 
over vertellen. En met de nieuwe 
‘Subsidieregeling Energiebespa-
ring eigen huis’ wordt het nu 
extra aantrekkelijk om snel aan 
de slag te gaan met bijvoorbeeld 
vloer-, gevel- of dakisolatie of 
isolatieglas. Zodat uw huis klaar 
is voor de winter. 

Dat je flink op je energiekosten 
kunt besparen weten de meeste 
woningeigenaren inmiddels wel. 
Ook dat je woning aanmerkelijk 
comfortabeler wordt met wonin-
gisolatie én dat je meehelpt aan 
een beter milieu. Hoe komt het 
dan dat velen er toch niet aan 
beginnen? Uit de honderden 
gesprekken die Sienergie in 
de afgelopen jaren aan het 
Energieloket in Aalsmeer heeft 
gevoerd blijkt telkens weer dat 
woningeigenaren huiverig zijn 
voor rompslomp. Veel gehoorde 
bedenkingen zijn: Waar moet 
ik beginnen? Wie kan ik 
vertrouwen? Ik heb geen zin in 
gedoe of dagenlang in het stof 
zitten. En subsidie aanvragen is 
zo bureaucratisch! 
Sienergie snapt dat en staat 
woningeigenaren daarom niet 
alleen met raad en maar ook 
met daad ter zijde. Sienergie 
werkt 100% onafhankelijk en 
geeft vrijblijvende adviezen op 
maat: wat is mogelijk, wat kost 
het, wat levert het op, hoe gaat 
het in zijn werk. Zodat u een 
weloverwogen beslissing kunt 
nemen passend bij uw woon-
situatie en budget. Maar daar 
blijft het niet bij. Sienergie helpt 
graag met het aanvragen van 
offertes bij streng geselecteerde 

vakbedrijven. 
Ook voor een subsidieaanvraag 
draaien ze hun hand niet om. 
Met de nieuwe subsidieregeling 
wordt isoleren nu nog aantrek-
kelijker. Wie 2 isolatiemaatrege-
len tegelijk laat uitvoeren kan 
zo’n 20 procent subsidie krijgen. 
Het btw-tarief op arbeidsloon 
voor woningisolatie is een aan-
trekkelijke 6 procent. Ook is er 
een subsidie voor de aanschaf 
van zonneboilers, warmtepom-
pen en pelletkachels. Aan het 
Energieloket krijgt u alle hulp bij 
het aanvragen. 
De dienstverlening aan het 
Energieloket is gratis. En wilt 
u graag een energiescan van 
uw huis of een gedetailleerd 
maatwerkadvies dan komt 
de energiedeskundige van 
Sienergie tegen een geringe 
vergoeding bij u thuis. 
Ook zonnepanelen hebben 
voor Sienergie geen geheimen 
meer. Sienergie heeft alle kennis 
in huis voor kleine én grote 
zonnedaken, voor particulieren, 
VVE’s en bedrijven. Maar ook 
voor energiecoöperaties in 
spe, een groep particulieren 
die samen een groot zonnedak 
willen exploiteren waarmee ze 
financiële voordelen kunnen 
behalen. Sienergie helpt hen 
graag op weg en begeleid op 
wens het hele traject van begin 
tot einde. 
Honderden woningeigenaren 
gingen u voor en zitten er met 
de adviezen en hulp van Siener-
gie nu warmpjes en voordelig 
bij. Nieuwsgierig geworden? 
Verken de mogelijkheden tijdens 
een bezoek aan het Energieloket 
in het Boekhuis, Zijdstraat 12 
in Aalsmeer. Iedere woensdag 
van 15 tot 18 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.sienergie.nl.

Op het platteland zijn 
huizen met tuinen heel 
gebruikelijk, maar in een 

stad is dat anders. 
Door de beperkte ruimte mag 
je in je handen knijpen als je 
een kleine binnentuin bij je huis 
hebt. Veel vaker moet je het 
doen met een balkon. 
Maar er is een nieuwe trend 
gaande: het groendak en de 
daktuin.

Daktuin: mooi, duurzaam 
én praktisch









Ruim 2,5 jaar geleden start-
ten Jacqueline Hillegers 
en Linda Kroezen hun 

conceptstore aan de Zijdstraat 
22. Inmiddels is Stijl & Meer 
een vertrouwd adres geworden 
voor winkelend Aalsmeer. Zowel 
de kapsalon als de interieur/
kadowinkel hebben en grote, vaste 
klantenkring opgebouwd. Maar 
nog steeds wordt Stijl & Meer 
ontdekt door nieuwe klanten! Een 
positieve ontwikkeling vonden 
Jacqueline en Linda. Na 2,5 jaar op 
nummer 22 gevestigd te zijn, gaat 
Stijl & Meer een nieuwe uitdaging 
aan! Het pand aan de andere 
kant van Mooi Parfumerie bleek 
de ideale afmetingen te hebben 
om met name de winkel te gaan 
uitbreiden. Stijl & Meer wordt onder 
andere de accessoire dealer van 
Riviera Maison., en zal de huidige 
collectie (oa Bastions collection, 

Joker import, It’s all about Romi, 
de Tol etc) gaan aanvullen met 
spiegels, lampen, klokken etc. 
Ook komen er nieuwe merken en 
foodproducten bij. Het assortiment 
van Sal de Ibiza, Olijfolie van 
Restaurant Aan de Poel, Blue Wine, 
Ibizkus en Lakrids worden versterkt 
door Boots koffie en diverse leuk 
verpakte versnaperingen. 
Onze nieuwe winkel zal haar 
gezelligheid en toegankelijkheid 
zeker houden, bij Stijl & Meer kun 
je nog steeds terecht voor kleine 
kadootjes en snuisterijen!
U bent van harte welkom vanaf 5 
oktober om onze nieuwe winkel te 
bewonderen, en/of op 7 oktober 
van 17.00-19.30 uur voor de feeste-
lijke opening.
Als openingsactie krijgt u een 
goed gevulde Goodiebag (met 
Riviera Maison item) kado bij uw 
aankopen vanaf 25 euro.

SIKKENS...Kleuren uit 
het Rijksmuseum

Toen het beroemde Amster-
damse Rijksmuseum de 
kleuren die gebruikt waren 

door architect Pieter Cuypers 
in 1880 wilde laten herleven, 
kwamen ze uit bij Sikkens. Wij 
zijn officieel leverancier van alle 
verf en decoratieve producten 
binnen het Rijksmuseum. In 
totaal is er meer dan 8000 liter 
Sikkens verf gebruikt in het 
gebouw. Deskundigen van 
Sikkens stelde een palet van 
meer dan 60 kleuren samen om 
het interieur van het museum zo 
natuurgetrouw mogelijk in zijn 
oude glorie te herstellen. Het 
kleurenpalet werd ontwikkeld in 
samenwerking met deskundi-
gen van de Stichting Restauratie 
Atelier Limburg. Sikkens ontwik-
kelde de kleuren en met deze 
verf werden de decoraties van 
Cuypers op de muren van het 
museum gerestaureerd. Het 
oorspronkelijke decor is het 
best bewaard gebleven in de 
bibliotheek, waar de authentieke 
karakteristieke elementen goed 
behouden zijn. De selectie van 8 
nieuwe grijstinten en 17 Cuypers 
kleuren, die samen met de ar-
chitecten van het Rijksmuseum 

zijn ontwikkeld, vormen nu 
samen de nieuwe collectie Sik-
kens RIJKS kleuren. De Sikkens 
RIJKS Kleuren zijn maakbaar in 
Sikkens binnenmuurverven (nu 
met 40% !! korting op Alphacryl 
Pure Mat SF) en lakken, voor 
zowel binnen als buiten ge-
schikt. En leverbaar in water- of 
terpentine gedragen lak. Een 
Rijks kleurenkaart is gratis af te 
halen in de winkel.

Decorette Piet, 
Oosteinderweg 67, Aalsmeer
www.decorettepiet.nl De Het Nederlandse weer 

kenmerkt zich door wis-
selvalligheid en dat maakt 

het niet altijd even makkelijk om te 
genieten van het buiten zijn. Heb 
je net de tafel gedekt om lekker 
buiten te eten, vallen de eerste 
spetters alweer. Of je kijkt naar bui-
ten en ziet een stralende zon, maar 
zodra je buitenkomt waai je bijna 
uit je tuin. Hoewel wij Nederlandser 
er ook om bekend staan graag te 
klagen over het weer, willen wij 
nog veel liever genieten van buiten 
zitten in de frisse lucht. Dé oplos-
sing om droog op je terras te zitten, 
ondanks de miezerregen, is onder 
de terrasoverkapping.

Onder de terrasoverkapping: 
hout of aluminium
Een terrasoverkapping staat in 
weer en wind buiten, dus moet 
gemaakt zijn van materialen die 
daarvoor geschikt zijn. Kies je voor 
een houten overkapping, dan moet 
je denken aan geïmpregneerd hout 
of (Europees) hardhout. Wil je liever 
een iets modernere of strakkere 
overkapping, dan is aluminium 
een uitstekend materiaal, al dan 

niet gecoat. Combineren is ook 
mogelijk. Met een dak en eventuele 
zijwanden van glas blijft je terras 
lekker open en licht.

Onder de terrasoverkapping uit 
de zon
Schijnt de zon toch te uitbundig en 
wordt het te heet onder de over-
kapping op je terras, dan creëer je 
eenvoudig een schaduwplek met 
geïntegreerde zonwering. Deze 
kan zowel op of onder het dag 
gemonteerd worden. Helemaal luxe 
is het automatische besturings-
systeem voor je zonwering. Met 
het besturingssysteem kun je de 
zonwering geheel automatisch 
aansturen, ingesteld op de 
gewenste temperatuur, lichtsterkte, 
windsterkte en neerslag. Het 
weerstation is draadloos verbonden 
met het bedieningspaneel.

In geval van nood heb je 
altijd meer aan een goede 
buurman die je snel

kan helpen.  Uw Duurzame 
Installateur P. Hoekwater B.V.  
helpt voordat de nood aan de 
man is! 

P. Hoekwater B.V, de installateur 
in Aalsmeer is aangesloten bij 
De Noodverlichtingspecialist. Dit 
is een landelijk samenwerkings-
verband van elektrotechnisch 
installateurs die naast het 
traditionele installatiewerk 
gespecialiseerd zijn in veilig 
en eerlijk onderhoud van 
noodverlichting.

Noodverlichting zorgt ervoor 
dat medewerkers en bezoekers 
van bedrijven in geval van cala-
miteiten veilig en snel het pand 
kunnen verlaten. Eigenaren 
van gebouwen en werkgevers 
zijn ervoor verantwoordelijk dat 
de noodverlichtingsinstallatie 
betrouwbaar is. Jaarlijks moet 
deze worden gecontroleerd.  
“Wij kunnen vakkundige 
ondersteuning bieden bij die 
verplichting”, vertelt directeur 
F.H. Sparnaaij van P Hoek-
water B.V. “We maken een 
noodverlichtingsplan, zorgen 
voor aanleg of aanpassing van 
de installatie en controleren 
deze jaarlijks volgens de ISO 
79-norm. Kortom: we nemen de 

zorgen geheel uit handen. Onze 
monteurs zijn daarvoor speciaal 
opgeleid.” 

Gratis Noodverlichtingscheck 
voor bedrijven uit de buurt
Aandacht voor noodverlichting 
is geen overbodige luxe, vindt 
F.H. Sparnaaij. “Veel onder-
nemers zien het als een last. 
Maar wanneer ze niet aan de 
verplichtingen voldoen, kunnen 
ze een boete krijgen. Bovendien 
kunnen ze problemen krijgen 
met hun verzekeraar wanneer 
na een calamiteit blijkt dat 
ze niet aan hun zorgplicht 
hebben voldaan. En bovenal: 
noodverlichting kan levens red-
den. Als goede buur bieden wij 
de bedrijven uit onze regio een 
gratis noodverlichtingscheck 
aan. Dan weet je meteen waar 
je aan toe bent!

Over P. Hoekwater B.V.
P. Hoekwater B.V. is actief in 
nieuwbouw- en renovatiepro-
jecten, variërend van gebouwen 
in de utiliteit, woningbouw 
tot industrie. Opdrachtgevers 
kunnen het bedrijf inschakelen 
voor elektritechnische installatei 
& reparatiewerkzaamheden in 
de ruimte zin van het woord. 
De dienstverlening omvat 
het gehele traject: van advies 
en ontwerp tot realisatie en 
onderhoud.

Het nemen van een bad 
heeft een weldadige 
uitwerking op lichaam 

en geest. Neem een bad na het 
sporten of na een lange werk-
dag en alle spanning glijdt van 
je af. Belangrijk is natuurlijk wel 
dat het bad lekker ligt en niet te 
snel afkoelt. Een vrijstaand bad 
is een echte trend vandaag de 
dag en kan goed benut worden 
in niet alleen de badkamer, 
maar ook in een ruime slaap-
kamer. Luca Sanitair heeft een 
zeer uitgebreid assortiment solid 
surface, mineral stone en acryl 
baden met verschillende maten 
en vormen. Het design is 100% 
Italiaans en van hoogwaardige 
kwaliteit.

Luca Vasca mineral stone en 
solid surface baden
Luca Vasca is een serie baden 
van hoogwaardige kwaliteit 
tegen een aantrekkelijke prijs. 
Comfortabel badderen in een 
vrijstaand bad van deze serie 
is een ontspannen en luxe 
beleving. De baden zijn volledig 
massief gegoten van mineral 
stone. Dit materiaal is strak, glad 
en niet poreus. Door de dunne 
rand van 2,5 cm hebben de 
Vasca baden een strak en slank 
design met een heerlijk ruim 
ligcomfort. De overloop is volle-
dig geïntegreerd. Een vrijstaand 
bad kan uitstekend geplaatst 
worden op een grotere etage of 

in een ruime bad- of slaapkamer 
met vrije ruimte rondom. De 
Vasca baden zijn ook in mat wit 
(solid surface) te verkrijgen.

Luca Primo acryl baden
De Primo baden zijn gemaakt 
van een dikke kwaliteit acryl 
met een zeer stevig frame. Acryl 
heeft de eigenschap om goed 
te isoleren en voelt daarom bij 
het baden warm en comfortabel 
aan. Het Primo bad biedt naast 
comfort en stevigheid ook een 
zeer mooie uitstraling. De man-
tel en het bad vormen samen 
een compleet, rond en elegant 
geheel. Alle Primo baden zijn 
van acryl en in wit glans.

Bijpassende artikelen
Qua sfeer en design passen 
een aantal Luca en Bongio 
vrijstaande kranen perfect bij 
de Luca baden. De badkranen 
kunnen direct naast het bad ge-
plaatst worden. Ook zijn er een 
aantal bijpassende opzetkom-
men verkrijgbaar van hetzelfde 
materiaal, met dezelfde uitstra-
ling en ergonomische vormen 
als de baden.

Lekker onder de 
terrasoverkapping

Liever een goed buur! 

Solid surface, mineral 
stone en acryl baden

Stijl & Meer gaat verhuizen

Er is steeds meer vraag naar 
een goede temperatuur-
regeling in huis. We wonen 

namelijk allemaal graag in een 
comfortabel huis en daar speelt 
de temperatuur een belangrijke 
rol in. Het weer buiten mag dan in 
Nederland heel wisselvallig zijn, 
in huis willen wij ons het hele jaar 
behaaglijk voelen. Vloerverwarming 
zorgt voor een behaaglijk klimaat 
in huis en er zijn nog meer 
voordelen van vloerverwarming ten 
opzichte van andere vormen van 
verwarming.

Energie bespaarpotentieel
Gebruikelijke radiatoren hebben 
een temperatuur nodig van 22 gra-
den om een behaaglijke klimaat in 
de ruimte te bereiken. Bij een op-
pervlaktetemperatuurregelsysteem, 
oftewel vloerverwarming, wordt dit 
al bereikt bij een kamertempera-
tuur van 20 graden. Dat betekent 
een besparing van 12 procent op 
de verwarmingskosten. De combi-
natie met een warmtepomp maakt 
een verregaande onafhankelijkheid 
mogelijk van de toenemende 
energieprijzen. Bij een water/
water gevoerde waterpomp kan bij 
gebruik van grondwater bovendien 
kosteloos gebruik worden gemaakt 
van de koelfunctie.

Voordelen van 
vloerverwarming

Hygiënenormen
Voordelen van vloerverwarming-
Vloerverwarming heeft dus een 
lagere bedrijfstemperatuur en 
bevindt zich bijna altijd op kamer-
temperatuur. Dit leidt automatisch 
tot betere hygiënische voor-
waarden. Het matig verwarmde 
oppervlak veroorzaakt geen noe-
menswaardige convectie, omdat 
er in tegenstelling tot bij conventi-
onele verwarmingslichamen door 
de lage temperatuurverschillen 
geen luchtcirculatie is. Daardoor 
treden geen stofwervelingen op. 
De meest ideale situatie is een 
combinatie van wand- en vloerver-
warming. Daarbij is het nauwelijks 
mogelijk dat er vochtige hoeken in 
de ruimtes kunnen ontstaan, wat 
schimmelvorming voorkomt.

Koeling
Dezelfde systemen, die tijdens 
de verwarmingsperiode voor een 
excellent comfort zorgen, kunnen 
in de zomer worden gebruikt voor 
koeling. Om de functie van de op-
pervlakteverwarming naar koelen 
over te schakelen, wordt er koud 
water door het bestaande buis-
systeem geleid. De oppervlakte-
koeling is duidelijk effectiever dan 
het gebruik van een airco, zeker in 
combinatie met een warmtepomp 
of een broninrichting. De Fonterra 
regelcomponenten zorgen daarbij 
voor een optimaal klimaat in de 
kamer, en voorkomen de vorming 
van condens. Andere voordelen 
zijn het geluidloos bedrijf en de 
hoogst mogelijke behaaglijkheid, 
omdat er geen tocht kan ontstaan.

Vrijheid van vormgeving
De vloerverwarmingssystemen 
zijn op het zicht niet aanwezig. De 
muren worden niet ingenomen 
door radiatoren waardoor deze 
optimaal gebruikt kan worden. 
Kortom, de voordelen van vloer-
verwarming zorgen voor meer 
woongenot.







Breed gedragen wens college en gemeenteraad

Programmabegroting: Geen 
lastenverhoging voor inwoners
Aalsmeer - De programmabegro-
ting voor 2017-2020 hebben burge-
meester en wethouders afgelopen 
maandag 3 oktober gepresenteerd. 
Een belangrijk uitgangspunt was om 
de lasten voor inwoners te verlagen, 
c.q. laag te houden. “Dit is gelukt”, 
zo vertelde burgemeester Nobel. 
Net als in 2016 wordt ook in 2017 
een korting toegepast van 65 euro 
op het rioolrecht en het tarief voor 
de afvalstoffenheffing wordt eenma-
lig verlaagd met 30 euro. De onroe-
rende zaak belasting (OZB) wordt 
met slechts een inflatiecorrectie van 
1 procent verhoofd, net als de hon-
denbelasting. Het college van bur-
gemeester en wethouders stelt een 
sluitende meerjarenbegroting voor, 
waarbij de totale woonlasten voor 
inwoners niet omhoog gaan. 

Verlagen lastendruk
Het verlagen van de lastendruk voor 
inwoners is een breed gedragen 
wens van college en gemeenteraad. 
De stijging van de huizenprijzen 
zou een stijging van de OZB-tarie-

ven rechtvaardigen. Het college stelt 
echter voor de OZB-tarieven gelijk 
te houden en alleen een inflatiecor-
rectie toe te passen. Daarbij hebben 
inwoners het voordeel dat in 2017 
het rioolrecht, net als in 2016, met 
65 euro per huishouden wordt ver-
laagd en de afvalstoffenheffing een-
malig met 30 euro per huishouden. 

Speerpunten 2017-2018
Het college is een eind op weg met 
de uitvoering van het collegepro-
gramma. De afgelopen twee jaar 
heeft de gemeente flink geïnves-
teerd in voorzieningen en projec-
ten. In de zorg zijn de eerste stap-
pen voor vernieuwing gezet en er is 
nieuw beleid voorbereid voor wo-
nen, economie en recreatie en toe-
risme. Komende periode staat in 
het teken van de uitvoering van die 
plannen. 

Goede en efficiënte zorg 
Inwoners goede zorg blijven bieden 
is het uitgangspunt van college en 
raad bij de uitvoering van de nieu-

we zorgtaken. Inmiddels heeft de 
gemeente de nodige ervaring opge-
daan. Aan de hand van pilots heeft 
zij onderzocht wat goed werkt en op 
basis daarvan nieuw beleid en nieu-
we vormen van zorg ontwikkeld, zo-
als de inrichting van woonzorgzones, 
meer wijkgerichte zorg en zorg op 
maat. Inmiddels zijn drie woonser-
vicezones gereed, een vierde volgt in 
2017. De opening van het Werkplein 
Aalsmeer-Amstelveen begin 2016 is 
een belangrijke stap om meer men-
sen aan het werk te helpen. In ju-
li 2016 is de nieuwe werkorganisa-
tie AM Match van start gegaan om 
mensen met een beperking te hel-
pen bij het vinden van werk. In het 
domein jeugd en jongeren ligt de 
nadruk op preventie en korte lijnen 
tussen verschillende organisaties en 
jeugdinstellingen. In 2017 start een 
pilot jeugdbescherming en volwas-
senen GGZ. 

Economisch perspectief
Om de Aalsmeerse economie te ver-
sterken werkt het college aan een 

Het college: Burgemeester Nobel te midden van de wethouders Van Duijn, Van der Hoeven, Kluis en Verburg.

gunstig vestigingsklimaat voor on-
dernemers. Afgelopen jaar heeft de 
gemeente samen met het bedrijfsle-
ven de Economische Agenda 2016-
2020 opgesteld. In 2017 gaat zij sa-
men met het bedrijfsleven aan de 
slag met de uitvoering van die agen-
da. Verder wil het college een ac-
countmanager aanstellen als aan-
spreekpunt tussen ondernemers en 
gemeente. Tegelijk met de Economi-
sche Agenda is een agenda voor re-
creatie en toerisme opgesteld. Met 
deze agenda wil het college de sec-
tor versterken en Aalsmeer als wa-
tersport- en toeristische gemeen-
te duidelijker op de kaart zetten. De 
woonagenda Aalsmeer 2016-2020 
geeft de richting voor komende ja-
ren aan: behoud sociale huurwonin-
gen, koopwoningen in het goedko-
pe middensegment, starterswonin-
gen en levensloopbestendige wo-
ningen voor ouderen. Volgend jaar 
start de nieuwbouw in de Polder-
zoom en Dorpshaven-Noord en 
worden plannen voor nieuwbouw op 
het VVA terrein en de Meervalstraat 
en Roerdomplaan en nieuwe woon-
vormen op een aantal bestaande lo-
caties verder uitgewerkt. 

Prettig wonen 
De gemeente heeft de afgelopen ja-
ren flink geïnvesteerd in vernieu-
wing en onderhoud van de openba-
re ruimte, sportfaciliteiten en voor-
zieningen. Met de aanpak van ach-
terstallig onderhoud in het groen 
vindt de gemeente dat zij goed op 
weg is. Daarbij gaat de gemeen-
te aan de slag met het beheer van 
de Westeinderplassen. Een lang ge-
koesterde wens daarbij is de aan-
stelling van de ‘varende boswachter’. 
Verder start in 2017 de bouw van de 
Triade school, de renovatie van het 
atletiekcomplex en wordt de vierde 
sporthal opgeleverd. In 2017 opent 
ook De Oude Veiling haar deuren 
weer, een project waarbij de ge-
meente nauw samenwerkt met on-
der meer Ons Tweede Thuis, de Bi-
bliotheek en het Cultuurpunt. 

Behoud leefbaarheid 
Wat Schiphol betreft vindt het colle-
ge dat er een nieuwe balans moet 
worden gevonden tussen de groei 
van de luchthaven enerzijds en leef-
baarheid voor Aalsmeer anderzijds. 
De bestuurders blijven de uitzonder-
lijke problematiek van Aalsmeer on-
der de aandacht brengen bij de ver-
schillende overlegorganen. Op 3 no-
vember behandelt de raad de be-
groting.

Onwel door te 
veel alcohol

Aalsmeer - Om kwart over een 
in de nacht van zaterdag 1 op 
zondag 2 oktober kreeg de politie 
een melding dat bij de Ringvaart-
zijde een persoon onwel gewor-
den was. Het bleek te gaan om 
een 18 jarige inwoner die teveel 
soorten alcohol achter en door 
elkaar gedronken had. Er is eer-
ste hulp verleend en de jongen is, 
in bijzijn van zijn ouders, vervoerd 
naar het Kennemer Gasthuis.

Daders rennen 
winkel uit

8 Zonnebrillen 
gestolen

Aalsmeer - Op zaterdag 1 okto-
ber, om tien voor half vier in de 
middag, hebben twee winkeldie-
ven hun slag geslagen bij een 
opticien in de Zijdstraat. De twee 
zijn er vandoor gegaan met acht 
zonnebrillen van het merk Ray-
ban. De eigenaar van de zaak 
had er al geen goed gevoel bij en 
bleef de twee in de gaten houden. 
Op het moment dat hij zich richtte 
op een andere klant, hebben de 
twee toegeslagen en zijn de win-
kel uitgehold met de zonnebril-
len. Het gaat om twee mannen 
met een negroïde uiterlijk in de 
leeftijd van 30 tot 40 jaar. De een 
was ongeveer 1.90 meter lang, 
heeft lang haar en droeg dit in 
een staartje. De ander is zo’n 1.75 
meter lang, heeft kort zwart haar 
en een rond gezicht. Hij droeg 
een soort vissershoedje. De twee 
hebben al meerdere malen win-
keldiefstallen gepleegd. Bij een 
opticien in Hoofddorp zijn even-
eens brillen gestolen en het sig-
nalement van deze daders komt 
overeen met de twee in Aalsmeer. 
Beiden droegen donkere kleren. 
Mogelijk zijn er inwoners die de 
twee hebben gezien of meer in-
formatie hebben. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. 

Botsing door 
tekort suiker

Aalsmeer - Op woensdag 28 
september om negen uur in de 
ochtend kreeg de politie een mel-
ding dat iemand, mogelijk on-
der invloed van alcohol, een bot-
sing had veroorzaakt aan het ein-
de van de Oosteinderweg. De po-
litie en de ambulancedienst zijn 
ter plaatse gegaan. Het bleek te 
gaan om een 71 jarige vrouw uit 
Badhoevedorp die door haar sui-
kerziekte onwel was geworden. 
Ze was met haar auto tegen een 
wegafzetting beland en enke-
le meters verder tot stilstand ge-
komen. De bestuurster bleek een 
tekort aan suiker te hebben en 
heeft eerste hulp gekregen van 
de medewerkers van de ambu-
lancedienst. De vrouw is opge-
haald door haar echtgenoot. Een 
kraanwagen is opgeroepen om 
de zwaar beschadigde auto weg 
te takelen. 

Rugzak gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 1 okto-
ber is tussen half tien en tien uur 
in de avond een rugzak gestolen 
uit een horecagelegenheid in de 
Sportlaan. De eigenaresse had 
haar tas neergezet en even uit het 
oog verloren. In de rugtas zat on-
der andere haar iPhone, bankpas 
en ongeveer 10 euro aan contant 
geld. 

Wietplantage 
kort gewiekt

Kudelstaart - Nabij het maïsveld 
bij de Bilderdammerweg is eni-
ge maanden geleden een wiet-
plantage ontdekt. Zo’n 200 plan-
ten waren onopvallend achter 
de maïspluimen geplant. De po-
litie besloot de plantage in de 
gaten te houden en te wachten 
tot de eigenaar(s) naar de bui-
tenkweek kwam kijken. Helaas 
liet niemand zich zien en blijft 
de wietkweker(s) onbekend. De 
maïs is nu van het veld gehaald 
en daarbij is de wietplantage ook 
maar kort gewiekt. Overigens 
buiten gaan telen van deze plan-
ten heeft geen zin. Er zijn welis-
waar warme zomermaanden ge-
weest, maar wiet heeft toch echt 
meer warmte nodig. De planten 
waren nauwelijks gegroeid. 

Aalsmeer - Geen paarse krokodil, 
maar een paarse fiets wacht nu al 
ruim een maand op haar eigenaar. De 
fiets van het merk Highlander is ge-
stald in het fietsenrek voor het poli-
tiebureau aan de Dreef. De fiets werd 
niet afgesloten aangetroffen. Agenten 
hebben het rijwiel op slot gezet en de 

Vrachtwagen raakt viaduct
Aalsmeer - Op dinsdag 4 okto-
ber rond vier in de middag kreeg 
de politie een oproep te gaan naar 
de Burgemeester Kasteleinweg. Een 
vrachtwagen met oplegger was te-
gen het viaduct gereden. De shovel 
op de trailer was toch iets te hoog… 
Door de botsing is de lading van de 
oplegger gevallen en op de rijbaan 
terecht gekomen. De politie heeft 
de rijbaan afgezet om het wegdek 

schoon te maken. Er zijn ook stuk-
jes steen van het viaduct afgebro-
ken. Na een kleine twee uur was de 
klus geklaard en kon de weg weer 
geheel vrij gegeven worden. De af-
zetting zorgde voor een behoorlij-
ke file op de Kasteleinweg en on-
der andere op de Van Cleeffkade en 
de Stommeerweg in het Centrum. Er 
zijn gelukkig geen gewonden geval-
len.

Fietsster over 
hoofd gezien

Aalsmeer - Op dinsdag 4 okto-
ber heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de rotonde Dreef, 
Hortensialaan en Zwarteweg. Om 
acht uur in de ochtend zag een 52 
jarige automobiliste uit Aalsmeer 
een overstekende fietsster over 
het hoofd. De 19 jarige inwoon-
ster kwam ten val en raakte licht 
gewond. Ze was aanspreekbaar. 
Voor onderzoek is zij vervoerd 
naar het VU ziekenhuis. De auto 
en fiets raakten licht beschadigd. 

Van wie is deze paarse fiets?
sleutel mee het bureau ingenomen. 
Het betreft een opvallend gekleurde 
fiets, waarschijnlijk een meisjesfiets, 
met druk bewerkte jasbeschermers in 
paars en wit. De fiets heeft zwart met 
wit gestreepte snelbinders en is voor-
zien van een extra slot. De eigenaar 
kan zich melden in het politiebureau. 

Voorlichting op de markt 
over veiligheid
Aalsmeer - Het is de Week van de 
Veiligheid en in dit kader worden di-
verse activiteiten door de gemeen-
te in samenwerking met de veilig-
heidspartners, politie en brand-
weer georganiseerd. “Aalsmeer is 
een veilige gemeente en dat willen 
we graag blijven”, aldus burgemees-
ter Jeroen Nobel. “Het is belangrijk 
dat jong en oud zich veilig voelen in 
onze gemeente. Thuis, op school en 
op straat.” De gemeente, politie en 
brandweer werken intensief samen 
op het gebied van veiligheid, maar 
uiteraard kunnen inwoners en on-
dernemers zelf ook veel doen aan 
veiligheid. Afgelopen maandag 3 
oktober werd een voorlichtingsbij-
eenkomst gehouden voor senioren 
in Mijnsheerlijkckheid door de ge-
meente, Vita Amstelland en de poli-
tie. De nadruk lag op veiligheid in en 
om het huis en op straat. Het aan-
tal inbraken en diefstallen is welis-
waar laag de laatste jaren, maar de 
donkere wintermaanden staan weer 

voor deur en de ervaring heeft ge-
leerd dat het aantal inbraken en 
overvallen juist in de maanden stijgt. 
Op dinsdag 4 oktober waren de ge-
meente, politie en brandweer aan-
wezig op de weekmarkt. Er werd 
een wervingsactie gehouden voor 
Burgernet, er werd voorlichting ge-
geven over woninginbraken en de 
brandweer gaf tips voor een brand-
veiliger leven. Vandaag, donderdag 
6 oktober, krijgen enkele basisscho-
len rondleidingen in de brandweer-
kazerne. 

Cybersecurity training
Woensdag 12 oktober wordt de 
Week van de Veiligheid afgesloten 
met een cybersecurity training in 
poppodium P60 in Amstelveen van-
af 20.00 uur. Deze training leert on-
dernemers en winkeliers veilig met 
IT en online boekhouden om te 
gaan. Aanmelden is wel een vereis-
te en dit kan via p.duivenvoorden@
amstelveen.nl. 

Tuin Rozenstraat ziet er niet uit
Aalsmeer - “Misschien wat aandacht 
voor het tuintje bij de Rozenstraat, zo 
laat een bewoonster per mail weten. 
“Er is al lange tijd een stuk grond wat 
vol onkruid staat en er niet uit ziet. Een 
gedeelte is maar betegeld. Het ziet er 
niet uit, je kunt je fiets niet eens kwijt 
want dan kunnen de oudere men-

sen met een rolstoel er niet langs. Ei-
gen Haard is al meerdere keren hier-
over benaderd, maar tot op heden is 
er niets aan gedaan. Misschien als het 
in de belangstelling komt, er wel wat 
aan gedaan wordt.” Bij deze dan maar. 
Kom op aan het werk! Deze klus kan 
toch zo geklaard zijn...

Vergaderen in de raadskelder
Bestemmingsplan Polderzoom 
in commissievergadering
Aalsmeer - Op dinsdag 11 okto-
ber vergadert de commissie Ruim-
te en Economie in de raadskelder 
van het gemeentehuis. De verbou-
wing van de raadszaal is aangevan-
gen, dus wordt uitgeweken naar de 
benedenverdieping. De vergadering 
begint om 20.00 uur, voorzitter is 
Wilma Alink-Scheltema en belang-
stellenden zijn welkom. Enige agen-
dapunt deze avond is het bestem-
mingsplan Polderzoom. Polderzoom 
is onderdeel van het project de Tui-
nen van Aalsmeer. Het doel van dit 
bestemmingsplan is om op de gron-
den in het plangebied de bouw van 
woningen (130) mogelijk te ma-
ken. De ruimtelijke invulling van dit 
woongebied zal aansluiten bij de 
bestaande wijk Stommeer en be-
staan uit grondgebonden woningen 
en appartementen. Door de omleg-
ging van de N201 tussen Hoofd-
dorp en Amstelhoek kunnen de ge-
bieden die grenzen aan de oude 
N201 (nu Burgemeester Kastelein-
weg) ontwikkeld worden naar on-
der meer woningbouw. Het uitein-
delijke doel bij deze herontwikke-
ling is de leefbaarheid van de dorps-
kern van Aalsmeer te verbeteren en 
de samenhang tussen de twee helf-

ten van de dorpskern met de nieuw 
te bouwen woningen verbeteren. De 
woningen worden parallel aan de 
Burgemeester Kasteleinweg en de 
hier aan te leggen Noordvork gere-
aliseerd en zijn gelegen binnen de 
geluidzones van deze weg. 
Het bestemmingsplan gaat na be-
spreking in de commissie definitief 
vastgesteld worden in de raadsver-
gadering op donderdag 27 oktober.

Maatschappij en Bestuur
Op donderdag 13 oktober is de 
raadskelder vervolgens voor de le-
den van de commissie Maatschap-
pij en Bestuur. Deze vergadering 
begint eveneens om 20.00 uur en 
is openbaar te bezoeken. Voorzitter 
is Dick Kuin. Gesproken gaat wor-
den over de wijziging van het be-
leid voor de eigen bijdrage Wmo, de 
herziening van de gemeenschappe-
lijke regeling GGD Amsterdam-Am-
stelland en verordening onderwijs-
huisvesting. 
Onder voorbehoud komt een kre-
dietvoorstel voor onderhoudsmaat-
regelen van de voormalige VVA-
kantine aan de Dreef aan de orde. 
Einde van beide vergaderavonden is 
gepland rond elf uur.
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Aalsmeer - Afgelopen maandag 26 
september was de première van de 
korte film over het beschilderen van 
de molenzeilen. ‘Flowering the Sky’ 
is gemaakt door Jan Ran en Gerard 
van Schie. Het was een volle zaal, 13 
van de 25 kinderen die onder leiding 
van Annefie van Itterzon de molen-
doeken beschilderd hebben, waren 
erbij samen met hun ouders. De vier 
molenzeilen hebben een totaal om-
vang van zestig vierkante meter. Het 
kunstproject is gemaakt ter onder-
steuning van het Aalsmeer Flower 
Festival, dat afgelopen juni voor de 
derde keer plaats heeft gevonden. 
Het project heeft ook aandacht ge-
kregen in het landelijke molenblad 
en bij Heemschut (voor rijksmonu-
menten) en, helemaal een eer voor 
Annefie, Jan, Gerard en alle kin-
deren: De film en het project gaan 
meedingen naar de molenprijs 2017!
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kinder- en jeugdkrant
Schilderen, workshop en voorlezen
Diverse activiteiten jeugd 
tijdens Kinderboekenweek
Aalsmeer - Van 5 tot en met 16 ok-
tober is het weer Kinderboeken-
week. Het thema dit jaar is Oma’s 
en opa’s, voor altijd jong. De Bibli-
otheek Amstelland organiseert spe-
ciaal voor de Kinderboekenweek in 
totaal drie activiteiten in Amstel-
veen, Aalsmeer en Uithoorn. Op za-
terdag 8 oktober kan je in biblio-
theek Uithoorn samen met je opa 
en/of oma portretschilderen. Jij oud 
en je opa en oma jong? Kan je je 
dat voorstellen? Een echte kunste-
naar helpt je om dat voor elkaar te 
krijgen. Het portretschilderen is van 
15.15 uur tot 17.15 uur en geschikt 
voor de leeftijd 9 tot 12 jaar. De prijs 
is 11,50 euro en voor bibliotheekle-
den 9,50 euro. De prijs is inclusief 
materiaalgebruik en 1 kaartje is gel-
dig voor kind plus volwassene.
 
‘Mijn opa is een krokodil’
In Boekhuis Aalsmeer kun je niet 
alleen terecht voor de mooiste kin-
derboeken, maar ook voor de gra-
tis workshop. Zaterdag 8 oktober 
om 14.00 uur kunnen kinderen hier 
meedoen aan de workshop ‘Mijn 
opa is een krokodil’. Eerst wordt er 
een prachtig boek gelezen en be-
sproken. Daarna ga je met speciaal 
krijt aan de slag en tover je je opa 
of oma (op papier) om in een dier. 
Meedoen aan deze tekenworkshop 
is gratis. Voor kinderen van 4 tot 8 
jaar, maar neem gerust je (groot)ou-
ders mee! De workshop is in han-
den van Annefie van Itterzon, een 
expert als het gaat om tekenkunst! 

Aanmelden kan via boekhuis@boe-
kenhof.nl, bel 0297-324454 of in de 
winkel. De workshop is van 14.00 tot 
ongeveer 15.30 uur. 

Op theevisite
Op zondag 9 oktober kan je in bi-
bliotheek Stadsplein met opa en/
of oma meedoen met het bijzonde-
re theefeest Bibliotheek Wonder-
land; getikte theevisite. Ruben Prins, 
Marc de Hond en Lisa Brandenburg 
schuiven bij je aan. Onder het ge-
not van een kopje thee en iets lek-
ker krijg je een kijkje in Lisa’s illu-
stratie-atelier, vertelt Ruben hoe je 
schrijver wordt en Marc leest voor 
uit zijn nieuwe boek. De Getikte 
Theevisite is van 11.00 tot 12.00 uur 
met een inloop vanaf 10.45 uur. Ge-
schikt voor de leeftijd 6 tot 12 jaar. 
De prijs is 12,50 euro en voor bibli-
otheekleden 10 euro. De prijs is in-
clusief thee en lekkers en het kaart-
je is geldig voor kind plus volwas-
sene.

‘Hier waakt oma’
Zaterdag 15 oktober brengt Ste-
fan Boonen met een mooie combi-
natie van voorlezen, vertellen en vi-
deofragmenten ‘Hier waakt oma’ 
tot leven. Deze voorstelling is van 
15.30 tot 16.30 uur in bibliotheek 
Aalsmeer in de Marktstraat en ge-
schikt voor de leeftijd 6 tot en met 
9 jaar. Toegangsprijs 6,50 euro en 
voor biebpashouders 5,50 euro. In 
de voorverkoop gaat van deze prij-
zen nog een euro af.

Diverse jeugd- en kinderfilms
‘Uilenbal’ in de Bioscoop
Aalsmeer - Op zaterdag 8 okto-
ber gaat in Bioscoop Aalsmeer ‘Ui-
lenbal’ in première. Deze kinderfilm 
gaat over de 8-jarige Meral, die net 
is verhuisd. Ze wil graag met de kin-
deren uit haar nieuwe buurt spe-
len, maar het maken van nieuwe 
vrienden valt niet mee. Op haar ka-
mer ontdekt ze de muis Piepiep en 
ze neemt hem mee op schoolkamp. 
Dankzij Piepiep sluit Meral onver-
wachts vriendschap met het popu-
laire meisje Desi, de stoere Jason en 
de verlegen Vito. Wanneer Piepiep 
echter in een onbewaakt moment 
door een uil gegrepen wordt, lijkt 
Meral ontroostbaar en geeft haar 

nieuwe vrienden de schuld. Tijdens 
een spannende tocht om de uilenbal 
met Piepiep’s botjes te zoeken, ont-
dekt Meral hoe belangrijk vriend-
schap kan zijn. Te zien zaterdag 8 en 
woensdag 12 oktober om 14.30 uur 
en zondag 9 oktober om 15.00 uur 
in de bioscoop in de Studio’s aan de 
Van Cleeffkade. Komende weekend 
trakteert de bios op diverse kinder- 
en jeugdfilms, zoals ‘Storks’, ‘Cas-
per en Emma op Safari’, ‘Peter en de 
Draak’, ‘Vampierzusjes 2’ en zondag 
extra ‘The Jungle Book’ (2D). Kaar-
ten zijn te koop in de biosbar en te 
reserveren via 0297-753700 en bios-
coop@studiosaalsmeer.nl. 

Leuke activiteit op Kinderboerderij
Ontdekkingsreizigers te 
gast op Kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen zondag 2 ok-
tober, tijdens het evenement Aarde 
op Kinderboerderij Boerenvreugd, 
konden de bezoekende kinderen op 
visite bij twee ontdekkingsreizigers 
in de hooiberg, die van alles wisten 
over het leven op aarde. In het ka-
der van dit evenement waren er leu-
ke spellen (zoals het grondspel en 
sjoelen) en wetenswaardigheden 
over aarde, grond en wat je daar in 
kan vinden. Bezoekers ontdekten 
door determinatie welke diertjes er 
allemaal in de grond te vinden zijn. 
In de knutselhoek konden ze de-
ze keer leuke cactusplantjes knut-
selen.
Er was een wormen-verkoopkraam 
met allemaal leuke gehaakte regen-
wormen. De opbrengst van iedere 
regenworm is volledig voor de kin-
derboerderij. Dat niet alleen dieren 

interessant zijn om uit de bodem 
te halen, bewees ‘Toy Soldier’ Ruud 
met zijn metaaldetectoren. Kinde-
ren mochten zelf ook proberen hoe 
zo’n metaaldetector werkt. In de in-
fohoek is voorlopig nog informatie 
over kriebelbeestjes te vinden. Alle 
bezoekers en ook de organisaren-
de vrijwilligers van Stichting Kinder-
boerderij Aalsmeer hebben een ge-
weldige dag gehad, ondanks de ve-
le regenbuien. Het volgende evene-
ment op kinderboerderij Boeren-
vreugd is komend voorjaar, binnen-
kort meer hierover op www.boeren-
vreugd.nl. 
Overigens kan de kinderboerderij 
nog wel wat helpende handen ge-
bruiken voor diverse werkzaamhe-
den. Kijk voor de ‘vacatures’ even-
eens op de website.
Foto: www.kicksfotos.nl

Veel waardering voor kunstproject
Jaarlijkse molenprijs voor 
‘Flowering the Sky’?

Jongeren voor 
koor gezocht

Kudelstaart - Op zondag 13 no-
vember wil de St. Jankerk een jon-
gerenkoor laten zingen in een spe-
ciale jongerenviering. Er is een leu-
ke dirigente en een mooi com-
bo, een lijst met leuke, vlotte lied-
jes, maar helaas geen jongerenkoor. 

Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
Gratis toegang in oktober 
voor kinderen in Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 heeft oktober uitgeroe-
pen tot Kindermaand. Kinderen tot 
en met 12 jaar hebben deze maand 
gratis toegang tot het museum. 
Speciaal ter gelegenheid van ‘100 
jaar Schiphol’, de jaren 1940-1945, 
is er een kleurplaatwedstrijd uitge-
schreven en kinderen kunnen een 
speurtocht doen door het museum.
Afhankelijk van de kleurplaatinzen-
dingen worden eventueel ook leef-
tijdscategorieën ingesteld. Beoorde-
ling zal worden gedaan door de vrij-
willigers van het museum, dat voor 
de winnaars prijzen ter beschikking 
stelt. Kinderen die het museum be-
zoeken kunnen ook een speurtocht 

doen en zo meer te weten komen 
over de verhalen in het museum. Al-
leen tekeningen die worden ingele-
verd kunnen meedingen. Niet ver-
geten volledige adresgegevens en 
telefoonnummer te vermelden.
Het museum is iedere zaterdag ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur en 
gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 
460, Aalsmeerderbrug. Toegang tot 
het museum kost 3,50 euro voor vol-
wassenen en ouder dan 12 jaar 1,50 
euro, maar is dus in oktober gratis 
voor kinderen tot en met 12 jaar. Kijk 
voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
het Crash museum op de website 
www.crash40-45.nl en de facebook-
pagina.

Wat is de wens van vluchtelingenkinderen?

Zaterdag 1e landelijke dag 
voor kinderburgemeesters
Aalsmeer - Op zaterdag 8 okto-
ber vindt de eerste Landelijke dag 
voor kinderburgemeesters plaats. 
Op deze landelijke dag ontmoeten 
kinderburgemeesters uit het hele 
land elkaar, om van elkaar en kin-
derombudsman Margrite Kalver-
boer te leren. En om in gesprek te 
gaan met vluchtelingenkinderen. De 
rode draad is: van elkaar leren hoe 
de stem van jongeren in de lokale 
politiek kunnen laten horen. Steeds 
meer gemeenten stellen kinderbur-
gemeesters aan omdat ze de me-
ning van jongeren belangrijk vinden 
in hun gemeente.

Kinderombudsman 
Hoe zorg je dat de stem van kinde-
ren gehoord wordt in de lokale po-
litiek? Waar kan je met je ideeën en 
wensen terecht als het gaat om on-
derwerpen die ‘groter’ zijn dan jouw 
gemeente? Hoe zit het eigenlijk met 
de kinderrechten? Margrite Kalver-
boer gaat met de kinderburgemees-
ters in gesprek over hun belangrij-
ke werk. Dit gesprek is onderdeel 
van haar landelijke tour, waarin ze 
gedurende drie weken zo veel mo-
gelijk kinderen en jongeren spreekt 

over wat er volgens hen verbeterd 
moet worden.

Vluchtelingenkinderen 
Wat is de wens van vluchtelingen-
kinderen om zich thuis te laten voe-
len in Nederland? En wat kan de 
gemeente hierbij doen? In de mid-
dag gaan de kinderburgemeesters 
in gesprek met vluchtelingenkinde-
ren. Zij kunnen immers zelf het best 
de vragen beantwoorden, over wat 
hen kan helpen bij een goed leven 
in Nederland. Televisiepresentator 
Klaas van Kruistum (ZAPP 3) be-
geleidt de gesprekken tussen beide 
groepen kinderen.

Actieplan
Aan het eind van de dag maken de 
kinderburgemeesters gezamenlijk 
een actieplan, waarin de wensen 
van de vluchtelingenkinderen cen-
traal staan. Dit overhandigen ze aan 
de burgemeester Jeroen Nobel van 
Aalsmeer. 
En natuurlijk in de weken hierna 
ook aan hun eigen burgemeester 
en wethouders. Het actieplan wordt 
zeer eigentijds in tekeningen gepre-
senteerd.

CombiFun in de herfstvakantie
Freerunning, dromenvangen 
en musical voor kinderen
Aalsmeer - Net als elke vakantie or-
ganiseren Cultuurpunt Aalsmeer, De 
Binding en Sportservice Haarlem-
mermeer in de herfstvakantie weder-
om de CombiFun vakantie activiteit. 
Tijdens deze middag kunnen kinde-
ren van het basisonderwijs zich uit-
leven binnen de disciplines cultuur, 
sport en welzijn. In de herfstvakan-
tie op vrijdag 21 oktober van 13.30 
tot 16.30 uur in de Proosdijhal Ku-
delstaart. Bij Sportservice krijgen de 
kinderen deze editie een les freerun-
ning. Ze leren hoe je de meest alle-
daagse obstakels op een verrassen-
de manier kunt gebruiken. Spring 
over bankjes, klim over kasten en 
maak vette salto’s! Voor stoere jon-
gens en meisjes. Samen met de Bin-
ding kun je deze keer dromenvan-
gers maken. Tijdens deze gezelli-
ge knutselsessie maak je de mooi-
ste dromenvanger die je maar kunt 
bedenken. Natuurlijk gaat de groep 

ook met elkaar in gesprek over wat 
die dromen dan zijn! Het Cultuurpunt 
Aalsmeer weet wat hip is. Deze keer 
kun je met samen de dansdocenten 
van het Cultuurpunt een Musical.ly 
maken. Deze dans en toneel filmpjes 
krijg je natuurlijk thuisgestuurd, zo-
dat je hem zelf op je Muscal.ly ac-
count kunt zetten. Je leert een ga-
ve choreografie aan en aan het ein-
de van de les wordt dit opgenomen. 
CombiFun is een activiteit die elke 
schoolvakantie wordt georganiseerd 
voor kinderen uit de groepen 3 tot en 
met 8 van het basisonderwijs. Door 
middel van CombiFun maken kinde-
ren kennis met actuele thema’s en 
leuke en soms nieuwe activiteiten. 
Elke keer een ander thema en/of ac-
tiviteiten. Inschrijven is vanaf nu mo-
gelijk via www.debinding.nl. Deelna-
me kost 6 euro bij voorinschrijving en 
8 euro aan de deur. Er is plek voor 60 
kinderen, vol is vol. 

Daarom is men op zoek naar jon-
geren tussen de 12 en 30 jaar die 
voor één keer willen meezingen in 
dit unieke koor. De repetities zijn op 
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 
uur in de RK kerk Sint Jan Geboorte 
Kudelstaart. De data van de repeti-
ties zijn 25 oktober, 1 en 8 novem-
ber. Lijkt je het leuk om mee te zin-
gen of wil je meer informatie? Stuur 
dan een mail naar: mirjamubink@
hotmail.com

Schaken bij AAS
Sensatie in jeugdcompetitie

Aalsmeer - De tweede ronde 
bracht de wraak der Haggenbergs. 
Een geconcentreerd spelende Wil-

lem weerlegde het Koningsgam-
biet van Luuk en nam hardhandig 
revanche voor broer Simon. Simon 
zelf was helaas verhinderd door een 
hockeywedstrijd. Stijn was nu wel 
afwezig maar verloor van Tim. Daar 
de stap 4 leerlingen nu noteren kon 
na afloop de partij tussen Luuk en 
Willem besproken worden door de 
leraren met de leerlingen. Flora kon 
de goede lijn niet vasthouden en 
verloor van Merlijn, die met Willem 
nu koploper is met twee uit twee. 
Christiaan en Rune wonnen van 
Sam en Kevin en staan nu op plaats 
acht en negen. Op drie Luuk, vier 
Tim, vijf Flora en zes Daniel. Jasper 
was oneven. Hij staat zevende.
Door Ben de Leur

Het weer zat zondag niet mee. Paraplu’s tijdens het balwerpen. 

Jeugd atletiek
AVA jeugd trotseert regen 
om de clubtitels
Aalsmeer - Op zondag 2 oktober 
vonden bij AVA Aalsmeer de club-
kampioenschappen voor pupillen 
en junioren plaats. De weersvoor-
spelling beloofde weinig goeds. Tij-
dens de voorbereiding zou het nog 
droog zijn, maar daarna werd niet 
veel goeds voorspeld. Bijna vijf-
tig AVA pupillen en junioren deden 
mee aan een vierkamp of vijfkamp 
in de strijd om de clubtitels van AVA 
Aalsmeer. De jongste pupillen de-
den een vierkamp bestaande uit 40 
meter sprint, balwerpen, versprin-
gen en een 600 meter. De oude-
re pupillen en junioren deden een 
vijfkamp bestaande uit 40 meter tot 
100 meter sprint, bal- of speerwer-
pen, ver- of hoogspringen, kogel-
stoten of discuswerpen en een 600 
of 800 meter. Nadat alle pupillen en 
junioren hun startnummers hadden 
opgespeld en spikes hadden aan-
getrokken begonnen om 13.00 uur 
de clubkampioenschappen. De al-
lerjongste pupillen startten als eer-
ste op de 40 meter sprint in de stro-
mende regen, gevolgd door de an-
dere pupillen en als laatste de C ju-
nioren op de 100 meter sprint. Ook 
tijdens de technische onderdelen 
bleef de kinderen niets bespaard, 
soms was het droog en soms viel 
het met bakken uit de lucht. Toch 
gingen ze door, vaak schuilend on-
der een van de partytenten die bij 
de onderdelen stonden opgesteld. 
Tegen 16.00 uur waren ook de ju-
nioren klaar met hun laatste tech-
nisch onderdeel en kon begonnen 
worden aan de afsluitende mid-
den-lange afstand. Alle pupillen lie-
pen een 600 meter. Zelfs na een he-
le middag regen, nat en verkleumd 
tot op het bot, waren er veel pupil-

len, die ook aan het einde van het 
baanseizoen, nog een persoonlijk 
record wisten te lopen. De junioren 
sloten de dag af met een 800 meter 
verdeeld over twee series. Sommige 
kinderen wisten al op welke plaats 
ze zouden eindigen. Voor veel ande-
re kinderen was het afwachten wat 
het zou worden. Alle uitslagen van 
de 600 en 800 meter moesten im-
mers nog worden ingevoerd. Tegen 
vijf uur was het dan zover en kon 
de prijsuitreiking beginnen. Zoals 
het hoort was er voor iedereen een 
beker, de ene groter dan de ander, 
maar niemand ging met lege han-
den naar huis. Na de prijsuitreiking 
bleven veel kinderen en ouders nog 
om te genieten van een drankje en 
een overheerlijke barbecue. Daarna 
gingen alle kinderen met hun prijs 
en ouders, koud maar blij naar huis.
Een geweldige middag bij AVA 
Aalsmeer ondanks de regen, maar 
met de hulp van tientallen ouders en 
trainers als jury en hulp bij alle on-
derdelen was het een onvergetelijke 
middag voor alle kinderen.

Uitslag clubkampioenschappen:
Categorie Clubkampioen
Meisjes pup D Linn Smithuis
Meisjes pup C Sophie Lucas
Meisjes pup B Evy Cents
Meisjes pup A1 Juna v/d Waal
Meisjes pup A2 Roanna Geleijn
Meisjes jun D Sietske de Bruin
Meisjes jun C Micky Bek
Jongens pup D Silvan Oud
Jongens pup C Nils Smithuis
Jongens pup B Steven Waasdorp
Jongens pup A1 Colin Alewijnse
Jongens pup A2 Finn Rademaker
Jongens jun D Graeme ’t Hoen
Jongens jun C Milan Biesheuvel

Vriendjes- en vriendinnetjes- 
ochtend bij VZOD
Kudelstaart - Elke zaterdagochtend 
is de jongste jeugd van korfbalver-
eniging VZOD fanatiek aan het oe-
fenen tijdens de Kangoeroe training. 

Zo wordt onder andere het gooien 
en vangen geoefend, maar natuurlijk 
ook het schieten op de korf. Daar-
naast wordt geregeld een leuk tik-

spelletje gedaan of een ander spel 
met de bal. Op deze manier ontwik-
kelen de kinderen een goede basis 
om na de Kangoeroes door te kun-
nen stromen naar de F-jeugd en mee 
te kunnen doen met de wedstrijden. 
Omdat VZOD het leuk vindt om an-
dere kinderen ook kennis te laten 
maken met de gezellige en uitda-
gende sport korfbal, is er aanstaan-

de zaterdag 8 oktober een specia-
le vriendjes- en vriendinnetjes och-
tend! Van 10.30 tot 11.30 uur zijn al-
le kinderen van 4 tot en met 6 jaar 
van harte welkom op het prachti-
ge sportcomplex aan de Wim Kan-
dreef. Op het grasveld zullen leuke 
spelletjes klaar staan, maar ook ‘ech-
te’ korfbaloefeningen. Meer infor-
matie: dorienvleeuwen@gmail.com
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 28 september is Marry Akse eer-
ste geworden met 5648 punten. Piet 
van Klaveren werd tweede met 5146 
punten en Teunie van Klaveren der-
de met 5014 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Gerard Presser 
met 3428 punten. 

Gerard wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieu-
we kaarters zijn van harte welkom. 
Kom kaarten, jokeren of klaverjas-
sen! Op donderdag 29 september 
is het klaverjassen gewonnen door 
Huub Bouwmeester met 5500 pun-
ten, op twee Regina Geleijn met 
5229 en op drie is Jaap Spaarga-
ren geëindigd met 5218 punten. Bij 
het jokeren was deze week Gerard 
de Wit met 99 punten de beste, ge-
volgd door Bets Teunen met 221 
punten en Trudy Knol met 361 pun-
ten. Voor inlichtingen: Nico de Ron, 
tel. 06-47890256.

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 10 okto-
ber houdt Allen Weerbaar weer een 
gezellige kaartavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. De 
avond begint om 20.00 uur en kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Zaal open voor in-
schrijving, koffie en thee vanaf 19.30 
uur. De inleg bedraagt 1,50 euro per 
persoon. Maandag 26 september is 
er heel laag gekaart met enkele uit-
schieters. De winnaars waren Mar-
tin van Wieringen met 5637, Jan de 
Nooij met 5538, Ubel van der Blom 
met 5483, Matty van Tol met 5269 
en Emmy Schuit met 4709 punten. 
De poedelprijs was voor Dirk Tromp 
en de marsenprijs voor Piet Schuit 
(3x).

Winst Bertus 
bij Sjoelclub

Rijsenhout - Er is goed gespeeld 
tijdens de sjoelcompetitie afgelo-
pen 29 september. In de hoofdklas-
se was Thomas van Brakel de bes-
te, gevolgd door Lineke van Brakel 
en Riet Schijf. In klasse A was Ber-
tus Baas iedereen de baas. Op twee 
Gert Lanser en derde Ellie Lanser. 
In klasse B was Jan Joore onver-
slaanbaar, op twee Marjo Siim en 
op drie Alie van Tol. In de C klas-
se won Femmy Korte, gevolgd door 
Astrid Overbeek en Ans Borawitz. 
De volgende speelavond van Sjoel-
club Rijsenhout is donderdag 13 ok-
tober in dorpshuis De Reede in de 
Schouwstraat. Aanvang is 19.30 uur.

Piet winnaar 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 12 okto-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 28 september is gewonnen 
door Piet Voorn met 5291 punten. 
Op twee Riet Hoekman met 5202 
punten, op drie Engeltje Jongkind 
met 5148 punten en op vier is Joop 
Biesheuvel geëindigd met 5039 
punten.

Kwartmarathon 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 7 oktober is er 
weer koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer. Iedereen is van har-
te welkom. Geen maat, geen zorgen, 
dit wordt wel geregeld. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.
En zaterdag 8 oktober wordt een 
kwart marathon klaverjassen geor-
ganiseerd. Aanvang 10.00 uur, zaal 
open vanaf 09.30 uur. Inleg 10 eu-
ro per persoon en dit bedrag is in-
clusief lunch. Beide activiteiten vin-
den plaats in heet buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. Het klaverjas-
sen op 30 september is gewonnen 
door Corry Balder met 5409 punten, 
op twee Joke Buijs met 5328 pun-
ten, op drie Coen Vis met 5228 pun-
ten en de poedelprijs was voor Ben 
Johannessen met 3786 punten.

Woensdag weer 
baanloop AVA

Aalsmeer - Op woensdagavond 12 
oktober kan iedereen weer mee-
doen met de recreatieve baanloop 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer 
aan de Sportlaan 43A. Belangstel-
lende hardlopers/sters kunnen kie-
zen uit de volgende afstanden: 1, 
3 of 5 kilometer. Deelname kost 2 
euro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-
ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico-loop-
chip die aan de deelnemers wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een prachtige plant. Ook supporters 
zijn van harte welkom. Voor verdere 
informatie: www.avaalsmeer.nl

Sjoelcompetitie
Patrick derde in 
bekerwedstrijd

Aalsmeer - Op donderdag 29 sep-
tember is alweer de derde sjoe-
lavond van het seizoen gehouden in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. Thijs 
Brozius (nieuw lid) behaalde een 
persoonlijk record met 1218 pun-
ten over 10 bakken. In de Hoofd-
klasse was Cock Tukker de bes-
te, gevolgd door Petra Houweling 
en Albert Geleijn. In klasse A ein-
digde Theo van Leijden op één, ge-
volgd door Elisa Houweling en Karin 
Geleijn. In klasse B ging de hoog-
ste eer naar Klaas van Leeuwen, ge-
volgd door Margriet de Vries en Jan 
Alderden. In klasse C was Jeanne 
van Wees onverslaanbaar, op twee 
Herman Berkhout en op drie Pleun 
van Verseveld. Op zaterdag 17 sep-
tember was de eerste bekerwed-
strijd van het seizoen in Voorthui-
zen. Patrick Haring wist daar be-
slag te leggen op een fraaie der-
de plaats. De volgende sjoelavond 
is donderdag 13 oktober (10 bak-
ken in verband met de jaarvergade-
ring), aanvang 20.00 uur in Dorps-
huis Kudelstaart. Voor informatie: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Kudelstaart - De Vrouwenbadmintonclub Slagvaardig speelt iedere donder-
dagmorgen in de Proosdijhal, behalve in de schoolvakanties. Er wordt vriend-
schappelijk gespeeld in dubbel-vorm van 10.00 tot 11.30 uur. Er kunnen nog 
steeds nieuwe mensen bijkomen. Dus kom eens twee keer proefspelen. Voor 
inlichtingen kan contact opgenomen worden via 0297-326564 of 321509.

Badminton voor dames

Wielrennen
WTC De Amstel bij beste 
drie clubs van Nederland
Amstelveen - Op het Nederlands 
Clubkampioenschap (NCK) dat af-
gelopen zaterdag in de Flevopol-
der vanuit Dronten werd gehouden 
hebben de wielrenners (m/v) van 
WTC De Amstel weer heel goed ge-
presteerd in de Ploegentijdritten die 
daarvoor meetelden. De Amstel ein-
digde zelfs op een gedeeld tweede 
plaats in het overkoepelend klasse-
ment. De wielerclub was in Dronten 
aanwezig met vier ploegen die alle 
goed presteerden. De jeugdploeg 
reed naar een mooie 6e plaats op 
slechts een halve minuut van de 
winnaars na 12 kilometer. De Elite-
ploeg moest het dit jaar doen zon-
der enkele toppers, maar met Daan 
de Groot, Max van de Water, Marc 
Veldt, Martijn Veling, Koos Jeroen 
Kers en Gijs Jorna in de gelede-
ren reed men toch naar een prima 
15e plaats in het grote startveld van 
meer dan 70 teams. De Junioren-
ploeg (Friso van Diemen, Enzo Leijn-
se uit Amstelveen, en de Ouderker-
kers Victor Broex en Teun Mouris) 
reed naar een knappe 9e plaats. 
Ook de Damesploeg werd 9e met 
Aagtje Dijkman, Lotte Terwindt, Li-

sanne Immerzeel en de topper Rie-
janne Markus in de ploeg. Met de 
tweede plaats op dit NCK eindigde 
een mooi wegseizoen voor de club. 
Zondag werd het seizoen feeste-
lijk afgesloten. Nederlands kampi-
oen Dylan Groenewegen (binnen-
kort nog actief op het WK) werd 
benoemd tot Lid van Verdienste en 
Riejanne Markus werd met haar 
constante prestaties benoemd tot 
Renner van het Jaar 2016. Markus 
zal volgend jaar ook uitkomen in de 
ploeg van Marianne Vos, waarmee 
ze weer een stapje maakt in haar 
ontwikkeling.

Ossa wint roeiwedstrijd 
Amstel Drecht Regatta
Uithoorn - Zondag 2 oktober werd 
op de Amstel de 33e Amstel Drecht 
Regatta gevaren. Deze roeiwed-

strijd met een lengte van 4 kilome-
ter wordt jaarlijks op de eerste zon-
dag in oktober gehouden. Lang ge-

Run for KiKa groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zondag 2 
oktober kleurde het Amsterdam-
se Bos oranje voor KiKa (Stichting 
Kinderen Kankervrij). Ruim 1000 lo-
pers verschenen aan de start van de 
5 of 10 kilometer en zo’n 100 kin-
deren deden mee aan de 1 kilome-
ter kidsrun. 
Ondanks de regen was het een fan-
tastische dag en kon er aan het ein-
de van de dag een cheque wor-

den overhandig aan Willeke Alberti, 
Mart Hoogkamer (bekend van Hol-
lands Got Talent) en wethouder Pe-
ter Bot van maar liefst 186.562 euro 
en 27 cent. Dit mooie bedrag wordt 
gebruikt voor nog meer onderzoek 
naar kinderkanker, zodat in de toe-
komst nog meer kinderen kunnen 
genezen van kanker. Ook een ac-
tie voor KiKa houden? Kijk dan op 
www.kika.nl.

Nederlands Club Kampioenschap
Wielrenners van UWTC 
presteren goed op NCK
Uithoorn - De toppers van UWTC 
hebben naar vermogen gereden op 
het NCK (Nederlands Club Kam-
pioenschap) in Dronten. Vanaf 
een hoog startpodium in het cen-
trum van Dronten werd iedere mi-
nuut een ploeg weg gestart. De 
jeugdploeg van UWTC bestaan-
de uit Danny Plasmeijer, Romy Snel 
en Duuk v/d Haagen reden naar de 
20e plaats van Nederland. Zij moes-
ten het doen zonder de geblesseer-
de Sven Buskermolen. Hierdoor kon 
niemand een steekje laten vallen, 
want ze moesten met zijn drieën fi-
nishen om een klassering te rijden. 
Maar wat een ervaring hebben zij 
opgedaan! De 10.2 kilometer heb-
ben ze afgelegd met een gemiddel-
de van 31.6 kilometer per uur. 
Erg knap van Duuk om mee te rij-
den. Duuk is pas categorie 4 renner 
en had dispensatie bij de KNWU 
aangevraagd om te mogen starten, 
want eigenlijk mochten alleen cate-
gorie 5 tot en met 7 renners mee-
doen. Danny draaide de langste 
beurten en Romy stond heel knap 
haar mannetje! Met zijn drieën heb-
ben ze het super gedaan. De trai-
ners waren in ieder geval apentrots. 
Geblesseerde Sven Buskermolen 
was natuurlijk mee om zijn ploegge-
noten aan te moedigen en hij had 
de dag van zijn leven in de mooie 
ploegleidersauto. De B-ploeg be-
staande uit Armando van Bruggen, 
Lorena Wiebes, Ian van de Berg en 
Niels Kramer reden naar de 35e 
plaats. Deze 14 tot en met 17 jari-
gen reden de 34.2 kilometer met 
een gemiddelde van 41.8 kilome-

ter per uur. Het ging vanaf het be-
gin meteen in een net tempo. Be-
hoedzaam de eerste bochten door 
om daarna het tempo te verhogen. 
Als mooi draaiende ploeg met keu-
rige overnames gingen ze goed van 
start. Niels moest na ongeveer 10 
kilometer afhaken. Hij had zeker zijn 
werk gedaan, maar zat stuk zoals hij 
meldde aan de auto. Armando was 
als wegkapitein in super doen. Hield 
alles goed in de gaten. Ruim over de 
helft werden ze ingehaald door twee 
ploegen. Maar na ongeveer een ki-
lometer lag één van die ploegen met 
zijn allen op het wegdek, zij hadden 
teveel risico genomen. Op de ande-
re ploeg liepen de UWTC renners 
weer op in en na een paar kilome-
ter ging team UWTC er weer langs. 
Het werd een spel van welke ploeg 
het hardst kon rijden. Twee motoren, 
zes renners (2 x 3) en twee ploeg-
leiders auto’s. Geweldig! Uiteindelijk 
won UWTC. Natuurlijk was de an-
dere ploeg een minuut ingelopen en 
dus sneller maar het was een hele 
mooie strijd.

Ondertekening door 5 partijen
Samenwerking Energie-
uitwisseling Hornmeer
Aalsmeer - Donderdag 29 sep-
tember hebben KPN, ESA BV, So-
lidoe, Jongleren, en de gemeen-
te Aalsmeer een samenwerkings-
overeenkomst Energie-uitwisseling 
Hornmeer getekend. De onderteke-
ning vond toepasselijk plaats in het 
Zwembad de Waterlelie. Wethou-
der Jop Kluis: “Het KPN datacen-
tre heeft veel restwarmte. Met de-
ze restwarmte willen we de nieu-
we school, de nieuwe sporthal en 
het zwembad in de Hornmeer gaan 
verwarmen. Een prachtig initia-
tief van KPN, ESA en de gebruikers 
van de school: Solidoe en Jongle-
ren. Met de ondertekening van de-
ze Samenwerkingsovereenkomst is 
een goede stap gezet naar realisa-
tie van een energie-uitwisselingsnet 
in de Hornmeer.” Ronald van Veen 

van KPN: “Dit is zo’n mooie kans, 
die kunnen we niet laten liggen. Ei-
genlijk zijn er alleen maar winnaars. 
Maar de grootste winnaar is de vol-
gende generatie.”
De volgende stap is nu om de fi-
nanciële haalbaarheid goed in kaart 
te brengen. Het is nog niet vaak in 
Nederland op deze manier opge-
pakt. Alle partijen nemen hiermee 
dus een risico. Om die reden is met 
succes een beroep gedaan op fi-
nancieel ondersteuning van Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land (RVOnl). Het risico voor de par-
tijen wordt daarmee verminderd en 
RVOnl doet kennis op die van nut 
kan zijn bij komende projecten met 
vergelijkbare kansen. Alle partijen 
streven naar een definitieve go/no 
go in december 2016.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - In de vergadering van 
de Wmo-raad op woensdag 12 ok-
tober worden de leden door amb-
tenaren bijgepraat over de ontwik-
kelingen die zich binnen het soci-
aal domein, jeugdbeleid en werk en 
wonen voordoen, 

in het bijzonder om te komen tot 
een Adviesraad Sociaal Domein. 
Op deze wijze kunnen in de toe-
komst goede gevraagde en onge-
vraagde adviezen uitgebracht wor-
den. De Wmo-raad vergadert iedere 
tweede woensdag van de maand in 

het gemeentehuis. De vergadering 
op woensdag 12 oktober begint om 
15.00 uur. Vanaf 14.30 uur bestaat 
weer de mogelijkheid om leden van 
de Wmo-raad deelgenoot te maken 
van uw ervaringen met de Wmo. De 
Wmo-raad handelt geen individue-
le vragen en klachten over toeken-
ning, weigering of uitvoering van 
hulp af, maar kan wel een luisterend 
oor bieden met als doel het opti-
maliseren van het Sociaal Loket en 
de Wmo voorzieningen en diensten. 
Zie voor de agenda en verslagen de 
website: www.wmoraadaalsmeer.nl.

Herstel brug Ouderkerk
Amstelland - De provincie Noord-
Holland werkt van maandag 17 ok-
tober tot en met woensdag 9 no-
vember aan de brug Ouderkerk 
(N522) in Ouderkerk aan de Amstel. 
De hoofdliggers worden hersteld en 
het stalen rijdek en de bordessen 
van de voetpaden worden vervan-
gen. Dit is noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat de brug veilig kan wor-
den gebruikt tot deze in 2018 wordt 
vervangen. Gedurende de hele pe-
riode is de brug afgesloten voor al 
het gemotoriseerd verkeer. Auto-
verkeer wordt omgeleid via de A2 
en A9, en vice versa. Omdat land-
bouwverkeer daar niet is toege-
staan, wordt daarvoor een aparte 
omleiding ingesteld. De omleidings-
route staat vermeld op www.noord-
holland.nl/brugouderkerk. De bus-
sen van het openbaar vervoer rijden 
een aangepaste route. Informatie 
hierover staat voorafgaande aan de 
werkzaamheden op www.connexxi-
on.nl onder Omleidingen en storin-

gen. (Brom)fietsers en voetgangers 
kunnen van 17 oktober tot en met 
6 november gebruik blijven maken 
van de brug. Uit veiligheidsoogpunt 
worden (brom)fietsers verzocht ter 
hoogte van de werkzaamheden af te 
stappen. Van 7 tot en met 9 novem-
ber is de brug ook afgesloten voor 
(brom)fietsers en voetgangers. Zij 
kunnen dan gebruik maken van een 
naast de brug gelegen pontje.
Tijdens de werkzaamheden aan de 
brug is een onderdoorvaart mogelijk 
voor schepen tot 2.69 meter. Voor 
schepen hoger dan 2.69 meter geldt 
gedurende de hele periode een 
stremming. Met vragen of klach-
ten over de werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonen-
den contact opnemen met het Ser-
vicepunt van de provincie via tele-
foonnummer 0800 0200 600 (gratis) 
of per e-mail: servicepunt@noord-
holland.nl. De werkzaamheden zijn 
ook te volgen via www.noord-hol-
land.nl/brugouderkerk en via twitter.

leden begonnen als een ‘onderlin-
ge’ ter gelegenheid van een lustrum 
van Michiel de Ruyter is de Regat-
ta uitgegroeid tot een vast punt in 
de wedstrijdagenda van veel roei-
verenigingen. Er waren 35 ploegen 
op het water van tien verschillen-
de verenigingen. De grootste ploeg 
was de Dames 8 van buurvereni-
ging de Meije uit Gouda. Deze acht 
dames roeiden in de Zeven Provin-
ciën, het vlaggenschip van Michiel 
de Ruyter. Verder waren er ploegen 
van vier, twee of één persoon.
De snelste tijd, 15 en een halve mi-
nuut, werd neergezet door een ge-
mengde dubbele skiff van roeiver-
eniging Ossa uit Heerhugowaard. 
Van Michiel de Ruyter won Tanisha 
Franke de medaille voor de jeugd-
dubbel 2 en was daarmee de snel-
ste jeugddeelneemster.
Dankzij de inzet van veel vrijwilli-
gers van Michiel de Ruyter was het 
wederom een zeer geslaagde wed-
strijd. Alles verliep vlekkenloos, be-
halve het weer dan misschien. Maar 
een roeier laat zich niet weerhou-
den door een spatje regen.
Foto: Hans Dehé

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?
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Dressuurwedstrijd
Lindsey met Chica kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zondag 25 
september was de ontknoping van de 
dressuurwedstrijd, de Kinsley Cup. 
Deze werd gereden in Stal Amstel-
hoeve in Ouderkerk aan de Amstel. 
Een cup over vier wedstrijden voor 
wie zich uiteindelijk kampioen mag 
noemen in de categorieën B tot en 
met ZZ licht. Lindsey stond er na drie 
wedstrijden al heel goed voor. De 
amazone uit Aalsmeer reed op Chi-
ca, de prachtige merrie van haar bes-
te vriendin Natasha. Het vele oefenen 
en de diverse lessen bij Shanda heeft 
een bijzonder mooi resultaat opgele-
verd. Lindsey en Chica zijn kampioen 
geworden in de categorie B. Ze heb-
ben een warme deken voor Chica en 
een geldprijs gewonnen.

Voetbal zondag
Dikke winst RKDES op 
Roodenburg: 13-2!
Kudelstaart - RKDES heeft afgelo-
pen zondag 2 oktober een vernieti-
gende nederlaag toegebracht aan 
het arme Roodenburg uit Leiden. In-
dy van Koert scoorde 5 maal en Rut-
ger Spaargaren 4 keer. Eindstand 
liefst 13-2. Het was een ongelijke 
strijd, RKDES moest tegen Rooden-
burg die de week ervoor nog de eer-
ste punten wist te halen. Maar zon-
dag hadden ze helemaal niets in te 
brengen. Zelfs gênant was het om te 
zien hoe de verdediging van Rood-
enburg de jongens van RKDES zo-
veel ruimte gaven. Rick Verkuijl 
stond weer in de punt van de aanval, 
zodat Maarten van Putten dit keer 
op de bank samen met Ivo Lentjes. 
Lars Winters stond wel in de basis.

Al vanaf de eerste minuut kon je al 
zien dat dit een ongelijke strijd ging 
worden, het was dat de grensrech-
ter het presteerde om de Afas/Nieu-
wendijk in een paar minuten tijd wel 
vier keer afvlagde terwijl het nog 
niet eens op buitenspel leek, laat 
staan dat het zo was. Ook de prima 
leidende scheidsrechter had na vijf 
minuten al door met wat voor flie-
refluiter hij te doen had en negeer-
de hem meestal in het vervolg van 
de wedstrijd en terecht. Na een paar 
minuten lag de 1-0 er al in met een 
schuiver van Mano van Veen, ver-
rassend werd het nog 1-1 nadat 
Rick Burgers hands had gemaakt 
legde de scheidsrechter de bal op 
de stip en het was 1-1, spanning te-
rug? Nou, nee hoor de 2-1 lag er al 
in door Rick Verkuijl. Wel buitenspel 
maar de scheidsrechter dacht waar-
schijnlijk, jij fopt mij niet meer vlag-
genier. De 3-1 lag er ook al binnen 
het kwartier in, wederom gemaakt 

door Rick Verkuijl. Voor rust werd er 
nog twee maal gescoord door Rut-
ger Spaargaren en Indy van Koert.
Vaak zie je dan toch in de twee-
de helft een verslapping komen als 
het zo makkelijk gaat, maar de Ku-
delstaartse formatie wist de con-
centratie en fanatisme ook in de 
tweede helft vol te houden. Gaande 
de wedstrijd kregen vooral de vleu-
gelspelers steeds meer ruimte en zij 
werden ook telkens goed wegge-
stuurd. Regelmatig moest de laat-
ste man van Roodenburg nog draai-
en als zij al twintig meter weg wa-
ren. De 6-1 en 7-1 waren weder-
om voor Rutger Spaargaren en de 
8-1 was voor Indy van Koert. Ma-
no van Veen bracht het scorebord 
op vol, dus 9-1. De supporters rie-
pen nog niet meer, anders staat er 
0-1 op het scorebord (Kudelstaartse 
humor), maar Indy van Koert luister-
de niet en schoof een voorzet van de 
ingevallen Maarten van Putten bin-
nen. Het sierde Maarten van Putten 
dat hij niet voor eigen succes ging, 
maar aan het teambelang dacht.
Met nog tien minuten op de klok 
was het wederom Rutger Spaar-
garen die zijn vierde goal binnen 
schoot, na goed voorbereidend werk 
van Indy van Koert: 11-1. Prompt 
werd het nog 11-2, een knappe goal 
van Roodenburg. Maar het slotak-
koord was toch voor de plaatselij-
ke FC. Het was tweemaal Indy van 
Koert die de mooie aanvallen af-
rondde, eindstand 13-2. “Ik kan me 
niet heugen dat RKDES ooit zo dik 
heeft gewonnen. Een compliment 
aan allen”, aldus supporter van het 
eerste uur, Eppo Buskermolen. Ko-
mende zondag 9 oktober naar Gol-
sport, tot nu toe ook een laagvlieger.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Job van Rijsse wint finale
Kudelstaart - De vorige speel-
avond was de tweede van het sei-
zoen van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. De 
opkomst was met 45 deelnemers 
uitstekend, nu al een verbetering 
van de drukste avond van vorig sei-
zoen (44 deelnemers). Tot vreug-
de van de organisatie waren er we-
derom enkele ‘nieuwe’ darters. De 
Poel’s Eye is namelijk geen besloten 
club, maar heeft zijn deuren wagen-
wijd openstaan voor alle darters uit 
Aalsmeer en verre omgeving. Ook, 
of misschien wel juist, voor de ‘re-
creatieve’ darter is het Dorpshuis 
de juiste dart locatie. Er zijn name-
lijk vier niveaus zodat darters die 
de avond met enkele verliespartijen 
zijn begonnen toch nog in de prij-
zen kunnen vallen. Zo bereikten Ja-
rek Sarna, Jan van Zanten en twee 
Peters (Hulscher en van de Laarse) 
de kwartfinale van het derde niveau. 
Henny Taal bereikte knap de halve 
finale in deze ronde, net als Rinus 
Jurka. De finale ging echter tussen 
de toppers Tjitte Miedema en Kili-
an Broeren. Beide darters wonnen 
meerdere keren het hoogste niveau, 
Tjitte zes keer en Kilian twee keer. 
Ondanks deze verhoudingen was 
het Kilian die knap wist te winnen. 
Kilian verzekerde zich van nóg een 
prijs. Met een prachtige finish van 
148 had hij de hoogste uitgooi van 
de avond. 
Op het vierde niveau volgde Joyce 
Kommers zowel het goede als het 
verkeerde voorbeeld van ‘mede da-
me’ Henny op het derde niveau. Net 
als Henny bereikte Joyce de hal-
ve finale, maar ook zij verloor in dit 
stadium. Ook Sander ter Schure be-
reikte de halve finale. De finale ging 
echter tussen Martijn Vos en Job 
van Rijsse. Voor Martijn was het zijn 
tweede finale ooit, maar voor oud-
gediende Job de eerste. Job was 
de eerste zes seizoenen een trouwe 
klant van de Poel’s Eye, maar daarna 

raakte hij de weg naar het Dorphuis 
een beetje kwijt. Gelukkig heeft hij 
de lol en de vorm in het darten weer 
gevonden. Dit resulteerde uiteinde-
lijk in zijn eerste prijs bij de Poel’s 
Eye. 
Zoals vorige week gemeld won 
Danny Zorn op het hoogste niveau, 
dit was zijn 22ste speelavond over-
winning ooit. Hiermee kwam hij op 
gelijke hoogte met Bak. Marco Cor-
nelisse heeft echter drie sterren op 
zijn shirt, want hij won tot nu toe 
30 speelavonden. Erik Jan Geelker-
ken won tot nu toe drie speelavon-
den, maar op de afgelopen speel-
avond won hij het tweede niveau. 
Dit was zijn negende overwinning 
bij de Poel’s Eye (alle niveaus mee-
gerekend). 
De volgende speelavond is morgen, 
vrijdag 9 oktober in het Dorpshuis, 
met hopelijk weer veel nieuwe dart 
liefhebbers. Vier nieuwe ronden, 
vier nieuwe kansen. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
vier euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. De Poel’s Eye heeft een zo-
genaamd open deuren beleid; lid-
maatschap of van te voren opgeven 
is niet nodig.

Winnaars Erik Jan (links) en Job in 
hun overwinningsshirt.

Voetbal
FCA Zondag wint met 
gemak van MMO
Aalsmeer - MMO betekend for-
meel, Met Moeite Opgericht hoe 
kom je erop. De bezoekers hadden 
nog niet veel gepresteerd, vier ge-
speeld en vier verloren, maar dan 
moet je oppassen luidt het gezegde. 
Het geheel werd afgelopen zondag 
opgeluisterd door de jeugdafdeling 
van de thuisclub. FC Aalsmeer be-
gon met een offensief door gelijk 
MMO onder druk te zetten, wat re-
sulteerde in de vierde minuut in een 
doelpunt van Jeroen Ezink. Hij kon 
zijn eerste doelpunt dit seizoen op 
zijn conto schrijven. Haast was het 
een paar minuten later weer gelijk, 
een ongelukkige bal van Van Halm 
leek een prooi te worden voor de 
aanvallers van MMO, maar het leek 
of ze schrokken van deze geboden 
kans. Het weer was bar slecht en de 
voetballers pasten hun spel hierop 
aan. Combinaties waren er amper. 
Het opbouwen van achteruit verliep 
zeer traag en dat kwam het spel to-
taal niet ten goede. De beste kan-
sen waren voor FC Aalsmeer. In een 
hectische toestand voor het MMO 
doel waren paal en lat de grote hin-
dernissen en stonden doelpunten in 

de weg. Richard de Vries verbaas-
de vriend en vijand door vijf minu-
ten voor rust een als voorzet be-
doelde bal, die door de wind zo van 
richting veranderde dat ook doel-
man Albin van Wieringen van MMO 
er geen vat op kon krijgen: 2-0. De-
ze stand bleef tot de rust gehand-
haafd. Voor aanvang van de twee-
de helft werd door de goed lijden-
de scheidsrechter de heer Hoek 
eerst goed naar Buienrader geke-
ken, hij was namelijk bang dat er 
nog onweer kon komen. Maar, ge-
lukkig bleef dit uit. De tweede helft 
was een kopie van de eerste helft, 
het weer werkte ook totaal niet 
mee, het bleef maar regenen. Op 
de 3-0 moest men tot de zeventig-
ste minuut wachten. Het was Len-
nart Eberharter die op een knappe 
manier de doelman van MMO wist 
te verschalken. Ook Alexander Goes 
probeerde het, maar alleen voor de 
doelman faalde hij. De 4-0 kwam in 
de acht en tachtigste minuut weer 
van de voet van Lennart Eberharte. 
Wel winst, maar al met al toch een 
wedstrijd om gauw te vergeten.
Theo Nagtegaal

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 8 oktober.
F.C. AALSMEER 
F.C.A. 1 – A.F.C. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - A.F.C. 2 11.45 u
F.C.A. 3 – Argon 10 14.00 u
F.C.A.4 – Haarl.Kennemerl.4 12.00 u
Sloterdijk 4 - F.C.A. 5 12.30 u
Vlug en Vaardig4 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A. 7 - Arsenal 8 14.00 u
F.C.A. 8 – AS’80 2 14.00 u
 I.V.V. 45+1 - F.C.A. 45+1 14.00 u
Vrouwen
Zeeburgia VR1 - F.C.A. VR1 10.30 u
De Meer VR5 - F.C.A. VR2 16.30 u
 
S.C.W.
V.S.V. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
A’damse Bos 2 - S.C.W. 2 14.30 u
S.C.W. 3 – Odin’59 6 14.30 u
S.C.W. 4 – Argon 9 15.00 u

Roda’23 5 - S.C.W. 5 15.15 u
SCW 45+1 – Roda’23 45+1 14.30 u
A’veen 35+1 - SCW 35 +1 14.30 u 

Zondag 9 oktober:
F.C. AALSMEER
Warmuda 1 - F.C.A. 1 14.00 u
Eendracht’82 2 - F.C.A. 2 12.00 u
H.Y.S. 2 - F.C.A. 3 10.45 u
R.A.P. 5 - F.C.A. 4 14.30 u
D.I.O.S. 4 - F.C.A. 5  9.00 u
Overbos 6 - F.C.A. 6 13.00 u
R.K.D.E.S.
G.O.L. Sport 1 - R.K.D.E.S.1 14.30 u
Hoofddorp 4 - R.K.D.E.S. 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 – D.E.M. 4 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – Hillegom 5 12.00 u
Buitebveldert 7 - RKDES 5 12.45 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaalvoetbal, dames en heren
Inschrijving voor Quakel 
toernooi van start
De Kwakel - De sporthal op het 
schitterende sportpark van SV KDO 
in De Kwakel vormt ook dit jaar weer 
het toneel voor het leukste zaalvoet-
baltoernooi uit de regio, het Quakel-
toernooi! Sinds de start in 1985 is 
het toernooi uitgegroeid tot één van 
de grootste zaalvoetbaltoernooien 
waaraan meer dan 40 teams uit de 
wijde omtrek aan deelnemen.

De herenteams worden inge-
deeld in vijf poules van zes teams 
en spelen in december 2016, janu-
ari en februari 2017 hun voorron-
des. De winnaars van elke pou-
le gaan door naar de finale-avond 
die aansluitend gespeeld wordt in 
februari 2017, waarin zij tegen el-

kaar strijden voor de eindoverwin-
ning. De damesteams worden inge-
deeld in twee poules van zes teams 
en spelen één voorronde in decem-
ber 2016 en eentje in januari 2017. 
De nummers één en twee van el-
ke poule gaan vervolgens ook door 
naar de finale-avond. Tussen de he-
renwedstrijden door spelen zij te-
gen elkaar om de overwinning.
Op de inschrijfpagina van het toer-
nooi staan verschillende data waar-
op zowel de mannen als de vrou-
wen zich kunnen inschrijven. Wees 
er dus op tijd bij om zoveel mogelijk 
kans te kunnen maken om op jouw 
favoriete avond te kunnen spelen: 
http://quakeltoernooi.nl/inschrij-
ven/

Goede week Dagcompetitie 
Biljartvereniging Aalsmeer
Aalsmeer - Het C1 Team van Bil-
jartvereniging Aalsmeer heeft de 
vorm van de afgelopen week vast 
kunnen houden in de uitwedstrijd 
tegen de Sport 40 in Oude wete-
ring. Met een klein verschil in pun-
ten van 29 om 33 is gewonnen. Wim 
Besselse was de enige die zijn par-
tij verloor in 18 beurten. Hij scoor-
de 9 punten. Zijn twee teamgenoten 
pakten wel de volle winst, beide 12 
punten. Bij de uitwedstrijd van het 
C2 team van Arnold Heuzen tegen 
Harago 55 wilde het niet erg luk-
ken. Arnold Heuzen en Wim Berg-
hoef kwamen beide met 8 punten; 
en reserve speler Wil Piet moest met 
7 punten genoegen nemen. Het ver-
schil in punten is aanzienlijk: Hara-
go 36 en Aalsmeer 23. Ook het C 2 
team van Henk v/d Sluis moest in de 
thuiswedstrijd de overwinning aan 
Westerhaven laten. Eerste speler 
Jan Ganzevles kon het goede spel 
van de vorige week niet vast hou-
den en verloor de partij van Alphons 
Ledoux in 18 beurten. Tweede spe-
ler Joost Dekker kon de goede par-
tij van de vorige week eveneens niet 
voort zetten en moest zijn meerde-
re erkennen in Corne Vaartjes die 
de partij uit maakte in 11 beurten, 
de kortste partij deze avond. Team-
leider Henk v/d Sluis trad als laat-
ste aan en won zijn partij in teveel 
beurten (49), maar de wedstrijd-
punten gingen toch naar Wester-
haven, 22 om 31. Hans Spaarga-
ren en zijn team speelde een thuis-
wedstrijd tegen RBV uit Leimuiden. 
Hans kon het niet bolwerken tegen 
Jaap Verhoeven. Na 30 beurten gin-
gen de punten naar Jaap. De team-
genoten van Hans deden het stuk-
ken beter. Teun Verkaik en Paul van 
der Aar wonnen in 22 en 23 beur-
ten, dus de punten bleven aan de 

Roerdomplaan Aalsmeer 30 en 
RBV 22 punten. Bij het 3 Banden-
team wil het ook nog niet erg luk-
ken. Het is en blijft een moeilijk spel, 
er zijn veel beurten nodig om de ca-
ramboles te maken. In de uitwed-
strijd tegen Roelofarendsveen was 
het Theo Volkerts die de volle winst 
wist te pakken, 12 punten. Een zwa-
re avond voor Henk Floor, die moest 
twee keer aantreden en verloor bei-
de partijen met 6 en 5 punten. De 
punten bleven in Roelofarendsveen: 
30 punten tegen 23 voor Aalsmeer.
Bij de drie uitspelende teams van 
de Dagcompetitie kon vrijdagmid-
dag niet stuk. Alle teams wonnen 
hun wedstrijden met overmacht. 
Wil Piet verloor zijn partij van Dick 
Combee. Hij kwam drie carambo-
les te kort en scoorde 9 punten. Piet 
de Ridder maakte zijn 41 carambo-
les in 27 beurten. Wijnand Knol won 
zijn partij in 32 beurten. Ook Flip Es-
kes won zijn wedstrijd; dat waren 
45 punten tegen 33 voor BV West-
einder. Arnold Heuzen maakte een 
serie van 26 en won in 16 beurten. 
Wim Berghoef verloor zijn wedstrijd 
in 25 beurten en haalde 7 punten. 
Wim Nederstigt en Fred Pol wonnen 
beide hun partij in 26 en 27 beurten.
43 punten voor Aalsmeer en 34 voor 
BV De Plas. Het derde Aalsmeer 
team haalde uit tegen Harago. Eer-
ste speler Henk Bos kon het niet 
bolwerken en verloor in 19 beur-
ten. Harry Batenburg legde zijn te-
genstander over de knie, 14 ca-
ramboles en deed daar 14 beur-
ten over, de kortste partij deze dag. 
Dorus v/d Voort en Henk v/d Sluis 
wonnen ook, beide 12 punten. Eind-
stand: Aalsmeer 42 en Harago 28 
punten. Een goede week voor de 
Dagcompetitie van Biljartvereniging 
Aalsmeer.

Thomas van der Zwaard (8) weer terug in het veld.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD stelt teleur tegen 
Paal Centraal in Delft
Kudelstaart - Na de moeizame 
overwinning tegen Madjoe (17-16) 
van vorige week reisde VZOD/FI-
QAS afgelopen weekend af naar 
Delft om het op te nemen tegen de 
studenten van Paal Centraal. Alles-
behalve een kat in het bakkie, zo 
blijkt wel uit vorige ontmoetingen, 
maar toch gingen de Kudelstaar-
ters vol goede moed deze wedstrijd 
in. En hoewel er regen was voor-
speld bleken de droge, maar koele 
weersomstandigheden ideaal voor 
een mooie pot korfbal tussen twee 
sterke ploegen. VZOD kreeg in-
structies mee om scherp te begin-
nen, en dat uitte zich vrije spoedig 
in een 0-2 voorsprong door twee 
mooie schoten van Alyssa te Riele 
en Wouter Vermeulen. Helaas glipte 
VZOD daarna weer in zijn oude pa-
troon. De ploeg van Cor Loef bleek 
niet bestand tegen het fysieke en 
gretige spel van Paal Centraal. Door 
slechte passing en slappe schoten 
van de bezoekers kreeg Paal Cen-
traal kans na kans om aan te val-
len. Dit resulteerde in een terechte 
10-4 voorsprong in het nadeel van 
VZOD, ondanks twee treffers van 
de sterk spelende Jessica Zijerveld. 
Paal Centraal slaagde erin het gat 
van zes punten te behouden. 
Beide teams zochten uiteinde-
lijk met een 13-7 tussenstand de 
spreekwoordelijke kleedkamers op 
– kort voor rust waren Chiel van 
Leeuwen, Dineke Westerhof en Zij-

erveld nog trefzeker. Na een kor-
te pauze zorgde Te Riele, net als in 
de eerste helft, na goed opgezet-
te aanval voor de openingstreffer. 
Het vervolg verdiende echter niet 
de schoonheidsprijs waardoor Paal 
Centraal, na doelpunten van Wes-
terhof en Vermeulen, zelf drie keer 
tot scoren kwam. 
Coach Loef greep in en liet Paul 
te Riele, Anika van Os en Thomas 
van der Zwaard het veld inkomen. 
Laatstgenoemde was net een dag 
terug van zijn vakantie en nam zijn 
‘invalbeurt’ iets te letterlijk, puur uit 
enthousiasme, want met een schit-
terende duikpartij over het hekje 
maakte hij zijn rentree in het eer-
ste van VZOD. De tactische aanpas-
singen zorgden er gelukkig wel voor 
dat het team steeds meer grip kreeg 
op de wedstrijd. Een comeback leek 
in de maak en VZOD trof zes ach-
tereenvolgende keren de korf, maar 
het bleek nét niet genoeg: Paal 
Centraal won met 17-16 en stuurde 
VZOD met lege handen terug naar 
huis. 
Een terechte nederlaag, stelt trainer 
Cor Loef na de wedstrijd: “We zien 
niet in dat de wedstrijd al bij de eer-
ste helft begint en daarom hebben 
we als collectief gefaald.” Komende 
week zal VZOD zich om 15.30 uur 
moeten revancheren in de wedstrijd 
tegen Twist, door winst op Nexus 
(11-9), de nieuwe koploper in deze 
competitie. 

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
FC Aalsmeer in slotminuut 
onderuit in Montfoort
Aalsmeer - FC Aalsmeer is op on-
fortuinlijke wijze het schip in ge-
gaan bij vv Montfoort. In de laat-
ste minuut sloeg het noodlot toe 
voor de ploeg van Cor van Garde-
ren. (1-0) De wedstrijd in Montfoort 
betekende ook het officiële basis-
debuut in de competitie van Mike 
van Eenennaam in het centrum 
van de verdediging. Mike verving 
de aan zijn hiel geblesseerde Bu-
rak. De 20-jarige Mike speelde als-
of het zijn jubileumwedstrijd betrof. 
Met veel rust in zijn spel hield hij 
zich makkelijk staande. Als Mike zo 
blijft spelen gaan we daar nog veel 
plezier aan beleven. Lang zag het er 
niet naar uit dat Zaterdag 1 met nul 
punten huiswaarts zou keren naar 
Aalsmeer. Zeker de eerste helft had-
den de gasten meer overwicht en de 
betere kansen. Met name Lilinho en 
Epi hebben nog moeite om het net 
te laten bollen. Zij hadden de bes-
te kansen op de openingstreffer. FC 
Aalsmeer toonde veel meer strijd en 
lef als de wedstrijd van een week 
geleden tegen de Merino’s. Het eni-
ge jammere was dat het niet in doel-
punten werd uitgedrukt. De thuis-
ploeg kreeg vlak voor rust via Bart 
Roelofs nog wel een grote kans op 

1-0 na een slippertje van Thomas. 
Roelofs schoof slordig voorlangs.
Na de rust eenzelfde spelbeeld met 
nu iets meer dreiging van de thuis-
club. Maar in eerste instantie niets 
verontrustends. Zeker niet toen 
na ruim een uur Calvin in de zes-
tien aangetikt werd door Montfoort-
doelman Vianen. Scheidsrechter 
Knetsch uit Bussum legde de bal 
op de stip. Daar waar heel Aalsmeer 
zich verheugde op een voorsprong 
miste Epi jammerlijk. Zijn inzet werd 
gekeerd door Vianen. Het laatste 
kwartier was voor Montfoort. De 
thuisclub bracht met verse aanval-
lers nog meer druk voor het doel 
van Nick. In de laatste minuut kreeg 
FC Aalsmeer de bal niet meer weg 
en wipte invaller Fahd Rouas de bal 
via de onderkant van de lat over 
Nick. 1-0. Een zwaar teleurgesteld 
FC Aalsmeer zocht een minuut later 
de kleedkamers op. Na deze onver-
diende nederlaag en de resultaten 
van de andere uitslagen bleek ook 
nog eens dat FC Aalsmeer de ro-
de lantaarn in bezit heeft. Die moet 
heel snel weer overgedragen wor-
den. Zaterdag maar proberen in de 
semi-derby tegen AFC. Komt allen.
Arno Maarse
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Zaalvoetbalcompetitie
Veel doelpunten bij ZABO
Aalsmeer - Bij het nog prille sei-
zoen van de ZABO competitie 
2016/2017 is nu al duidelijk dat de 
deelnemers aan elkaar gewaagd 
zijn. Na twee afgewerkte speelron-
den is er slechts één zaalvoetbal-
ploeg die de volle buit van zes pun-
ten uit twee duels heeft weten te be-
halen. De tweede competitie-ronde 
stond afgelopen zaterdag 1 okto-
ber op het programma in sporthal 
de Bloemhof. Terwijl zaal 1 druk ge-
vuld was met handbalpubliek ver-
toonden de plaatselijke zaalvoetbal-
lers hun kunsten in de gezellige hal 
2. De openingswedstrijd ging tus-
sen Met&Co en LEMO. Nieuwko-
mer Met&Co had de eerste wed-
strijd verloren maar pakte zaterdag-
vond de allereerste ZABO compe-
titie-punten. In een spannend duel 
werd het team van LEMO nipt ver-
slagen met de cijfers van 4-3. Ver-
volgens verschenen de spelers van 
Sportcafé de Midi’s en Atlas Lions 
op het speelveld. Dit was uiteraard 
de topper van de avond aangezien 
deze twee teams vorig seizoen als 
eerste en tweede waren geëindigd 
in de ranglijst. Het publiek kon vol-
op genieten van een wedstrijdbeeld 
met een behoorlijk hoog tempo, 
fraaie technische acties en prach-
tige doelpunten. Het spel golfde op 
en neer waarbij de aanvallers van 
Sportcafé de Midi’s duidelijk be-
ter waren met het afronden van de 
kansen. Bij de rust had de kampi-
oen van vorig seizoen al een 4-0 
voorsprong opgebouwd. In het be-
gin van de tweede helft gaf arbiter 
Van Loon een strafschop en de pin-
gel werd feilloos benut: 5-0. Bij de-
ze stand was de partij wel beslist en 
Sportcafé de Midi’s scoorde tijdens 
het verdere verloop van het twee-
de bedrijf nog drie doelpunten en 

liep zelfs uit naar 8-0. Anderhalve 
minuut voor het einde redde Atals 
Lions de bekende eer en bepaalde 
met deze laatste goal de eindstand 
op 8-1. Een leuke wedstrijd die uit-
mondde in een ruime overwinning 
voor Sportcafé de Midi’s met daar-
bij de aantekening dat tegenstander 
Atlas Lions beslist niet was weg-
gespeeld. De derde wedstrijd van 
het avondje ZABO was de ontmoe-
ting tussen Amsec Piller en Koning 
Nieuwendijk en stond onder leiding 
van scheidsrechter Piet Ross. In het 
begin van de eerste helft creëerde 
Amsec Piller via goed spel doelpo-
gingen en kwam op een 2-0 voor-
sprong door goals van Jordy van 
Dort en Mark Pothuizen. Hierna 
wist Koning Nieuwendijk eveneens 
tweemaal te scoren en trok de stand 
voor de wissel gelijk: 2-2. Tijdens de 
tweede helft kon de parij alle kan-
ten op maar Amsec Piller kreeg in 
elf minuten drie tegendoelpunten te 
verwerken en dat bleek te veel: 2-5. 
In de eindfase van dit duel schoot 
Koning Nieuwendijk nog drie fraaie 
treffers binnen en sloot de partij af 
met een ruime 2-8 zege. De laat-
ste wedstrijd van speelronde 2 ging 
tussen IBH Aalsmeer en Polonia 
Aalsmeer. Het bleef spannend tot 
de laatste seconde en bij het eind-
signaal gaf het scorebord een ge-
lijkspel aan. Een puntendeling dus, 
eindstand 4-4. 

Stand na ronde 2:
Sportcafé de Midi’s 2-6, Polonia 
Aalsmeer 2-4, Koning Nieuwendijk 
2-3, Atlas Lions 2-3, Amsec Piller 
2-3, Met&Co 2-3, IBH Aalsmeer 2-1, 
LEMO 2-0. De derde speelronde 
van de ZABO vindt plaats in sport-
hal de Bloemhof op zaterdag 29 ok-
tober. 

Met clubteam snelste in tijdrit
Eindelijk NK-goud voor 
wielrenner Nils Eekhoff
Rijsenhout - Toch nog een medaille 
voor wielrenner Nils Eekhoff op een 
kampioenschap. Afgelopen zater-
dag fietste hij met drie ploeggeno-
ten van UWTC De Volharding naar 
het goud op het NK voor clubteams 
in de categorie nieuwelingen en ju-
nioren. Een fijn goedmakertje voor 
het talent uit Rijsenhout na drie 
vierde plaatsen in kampioenschap-
pen eerder dit jaar.
Op een parcours in en om Dron-
ten was Eekhoff met Riis Kaak, Jo-
ris Paauwe en Minne Verboom na 
34 kilometer tijdrijden elf secon-
den sneller dan het viertal van Mon-
keytown. Halfweg de rit hadden 
beide teams nog dezelfde tijd ge-

klokt. Voor Nils Eekhoff is het de 
eerste ‘echte’ nationale titel. Vorig 
jaar werd hij wel officieus kampioen 
achter de derny’s. Bij de nieuwelin-
gen oogste hij eerder een bronzen 
en twee zilveren medailles. Na het 
nieuwe succes kan junior Eekhoff 
met zelfvertrouwen afreizen naar de 
wereldkampioenschappen in Qatar. 
Hij rijdt daar op dinsdag 11 oktober 
de tijdrit en op vrijdag 14 oktober de 
135 kilometer lange wegwedstrijd. 
De tijdrit wordt volledig verreden 
op het kunstmatige schiereiland 
The Pearl. De start en finish van de 
wegwedstrijd zijn eveneens op The 
Pearl, maar de renners maken ook 
een uitstap naar de woestijn.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 op dreef
Aalsmeer - Bloemenlust 1 speel-
de uit tegen Spaarne 7 in Haarlem. 
Bart Spaargaren liep deze avond te-
gen z’n eerste verliespunt aan in de 
openingswedstrijd, maar kon de an-
dere twee partijen wel weer in zijn 
voordeel afsluiten. Ed Couwenberg 
herpakt z’n oude vorm weer en kon 
eveneens twee winstpunten note-
ren. Helaas moesten beiden heren 
wel het dubbelspel inleveren. Man 
of the match was Danny knol, inval-
ler uit het 2e team. Hij speelde de 
sterren van de hemel en wist zelfs 
in de tweede game een 8-1 achter-
stand om te buigen in 9-11, waar-
na hij heel beheerst de wedstrijd in 
vier games pakte. Ook zijn andere 
partijen wist hij met overtuiging te 
winnen en daarmee werd een pri-
ma 3-7 overwinning behaald. Team 
1 staat hiermee met 24 punten roy-
aal op 8 punten voorsprong op maar 
liefst drie concurrenten die allemaal 
16 wedstrijdpunten hebben. 
Bloemenlust 2 speelde thuis tegen 

TSTZ Haarlem 8. Horst Krassen won 
twee partijen en verloor nipt de eni-
ge vijf setter van deze avond met 
9-11. Peter Velleman en Danny Knol 
wonnen elk één partij. Kennelijk had 
Danny de avond ervoor zijn kruit 
verschoten in de invalbeurt bij team 
1. Peter en Danny wonnen wel het 
belangrijke dubbel. Einduitslag 5-5. 
Bloemenlust 3 speelde ook thuis 
en wel tegen Het Nootwheer 10 uit 
Purmerend. Dirk Biesheuvel bleef 
ook deze keer weer ongeslagen en 
staat daarmee nog steeds op 100%. 
Irene Gerritsma is eindelijk van de 
‘nul’ af en kon een puntje bijschrij-
ven. Frans Ravesteijn bleef jammer-
genoeg puntloos. Wel was hij in de 
afsluitende partij van deze avond 
heel dicht bij winst. Na twee ge-
wonnen games kwam hij daarna net 
te kort en verloor net aan met twee 
keer 10-12. Wel werd het dubbel-
spel door Frans en Dirk gewonnen 
en daarmee werden de punten ge-
lijk verdeeld: 5-5.

Trampolinespringen
Geslaagde bijeenkomst voor 
ouders SV Omnia selectie
Aalsmeer - Op zondagmiddag 2 
oktober mochten de ouders en ver-
zorgers van de jong talenten- en de 
selectie springers van SV Omnia zelf 
eens voelen hoe het nou is om op 
een wedstrijdtrampoline te springen. 
Na ontvangst met koffie en thee, en 
een informatieve samenkomst met 
presentatie, kregen de ouders een 
officiële les van aan aantal trainers. 
Het enthousiasme was groot en ze 

deden enorm hun best. Ze beseften 
dat het allemaal niet zo gemakkelijk 
is als het lijkt. Kortom: een goede er-
varing om meer van hun springen-
de kinderen te kunnen begrijpen. Na 
een hapje en een drankje gingen de 
meeste ouders moe, maar voldaan 
naar huis. Ze kregen nog een in-
formatieboekje mee, met daarin alle 
belangrijke zaken rondom het sprin-
gen van zijn /haar dochter.

Kees eerste bij 
dartcompetitie

Aalsmeer - De dartavond op dins-
dag verliep weer als van ouds, een 
ietsje fanatiek maar toch sportief. Er 
werd goed partij gegeven door voor-
al Kees de Lange tegen Ben van Dam, 
waar Kees toch iets beter was en dan 
ook eerste wist te worden. Ben twee-
de werd, die net eerder z’n dubbel uit-
gooide dan Peter Bakker die de der-

Competitie van start voor 
wedstrijdzwemmers
Aalsmeer - De competitie voor de 
Oceanus wedstrijd zwemmers is 
ook van start gegaan, deze vier ron-
des zwemmen ze tegen WVZ Zoe-
termeer en The Hague Swimming. 
Met een kleine delegatie kwam de 
Oceanus brigade aan de start in 
de Waterlelie. De middag begon 
met de meiden estafette en Romee 
Veldt, Rachelle de Meij, Femme Bol 
en Naomi Visser scherpten de in-
schrijftijd meteen met 10 secon-
de aan. Danique Gielen en Annette 
de Visser namen de wisselslag voor 
hun rekening en dat verliep lekker 
vlot voor de dames. Daan Somme-
ling, Sohrab Shirzad en Sebastian 
v/d Born waren erg gewaagd aan 
elkaar bij de 200 schoolslag. Voor 
Yoni Joore helaas geen tijd, te vroeg 
vertrokken. Luuk Scheuer scherpte 
zijn tijd met 3 seconde aan. Danique 
Pannekoek en Ebba Vonk zwommen 
bij de 200 vrije slag in serie één zij 
aan zij. Olivia Schalekamp en Anouk 
Hilgers wisten hun tijden ook lek-
ker te verbeteren, waarbij Olivia be-
hoorlijk last had van zenuwen. Aage 
Vermeeren ging als een speer van 
start op de 400 vrij en had zelf snel 
in de gaten dat de gaskraan even 
iets dichter moest wilde hij het vol-
houden. Zijn doel van onder de vijf 
minuten haalde hij net niet maar 
met 5.03,19 was dat een persoon-
lijk record van 33 seconde. Menno 
Koolhaas net terug van het WK Tri-
atlon in Mexico was de ploeg ko-
men versterken en wat een gewel-
dige race werd eindigde in een de-
ceptie. Menno kreeg AA voor be-
wegen achter zijn naam, zwem je 
een dijk van een tijd telt hij helaas 
niet. Liam Breebaart en Jochem van 
Zanten kwamen in actie bij de 200 
rug waar ze beide debuteerde met 
een tijd van 2.51,19 versus 2.51,74, 
de vlinderslag leverde beide jon-
gens een tijd op waar ze niet echt 
blij van werden. Mila van Duinhoven 
en Rachelle de Meij versus 100 vlin-
der pakte voor deze dames goed uit. 
Nina Bellaart en zwemvriendin Fem-
me Bol lagen heel dicht bij elkaar 
het verschil was één tiende tus-
sen beide meiden. Romee en Nao-
mi sleepten de punten binnen en 
verbeterden hun tijden lekker. An-
nette heeft de gehele zomer op de 

racefiets gezeten in plaats van veel-
vuldig in het open water, benieuwd 
hoe dat zou uitpakken op de 400 
vrije slag. Als je na 16 banen ziet 
dat je maar 2 seconde boven je in-
schrijftijd zit mag je daar best trots 
op zijn. Daan zwom een dijk van een 
100 meter rug, ook Sohrab kliefde 
op kracht door het water heen en 
zag er 3 seconde vanaf gaan. Beau 
van Dommelen, Britt van der Lin-
den en Madelief versus 200 school-
slag, het werd hem niet deze mid-
dag. Michael Masseurs zwom solide 
naar een 2.37,84 op de 200 vrije slag 
wat hem een persoonlijk record van 
8 seconde opleverde. Michael heeft 
de flow te pakken. De 100 school 
leverde succes op voor Danique, 
Anouk en Olivia. Laatste individue-
le nummer was de 200 rug, Rachel-
le dook net niet onder de 3 minu-
ten grens met 3.0,03. Femme en Ni-
na deden weer niet onder voor el-
kaar, Romee zag met 2.58,32 een 
mooi debuut tijd achter haar naam 
verschijnen. De estafette, altijd een 
top nummer om naar te kijken. 
Oceanus 1 met Menno, Aage, Se-
bastian en Sohrab liepen in verband 
met een foutieve wissel tegen een 
dis aan. Gelukkig was er nog een 
tweede team met Yoni, Luuk, Daan 
en Michael, die de punten binnen 
mochten zwemmen. De meiden 
Beau, Olivia, Anouk en Naomi slo-
ten de middag af met de 4 maal 100 
wisselslag estafette. De ploeg heeft 
geknokt voor wat ze waard was, er 
is over het algemeen goed gepres-
teerd door de zwemmers!

Danique Pannekoek en Mila van 
Duinhoven.

De A pupillen van AVA Aalsmeer voor de start van de 10 x 60 meter.

Jeugdatletiek
Estafette kampioenschappen 
voor pupillen AV Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 24 sep-
tember vonden in Amstelveen bij 
AV Startbaan de Nationale Estafette 
Kampioenschappen (NEK) plaats. 
Het baanseizoen is nog steeds niet 
afgelopen voor de pupillen van AVA 
Aalsmeer en de zomer ook nog niet, 
met 23 graden in de middag beloof-
de het een mooie sportieve dag te 
worden. Namens AVA Aalsmeer de-
den 25 pupillen mee. De concurren-
tie was groot, met veel grote clubs 
uit heel Nederland, gewoon mee-
doen was daarom veel belangrij-
ker dan je blind staren op podium 
plaatsen.
Als eerste stond een 10 x 40 meter 
estafette voor de BC pupillen op het 
programma. Tien AVA B en C pu-
pillen (jongens en meisjes) ston-
den aan de start en sprintten heen 
en weer tussen twee pionnen, he-
laas werden ze laatste in hun se-
rie. Hierna begonnen tien A pupil-
len aan hun 10 x 60 meter estafet-
te. Halverwege lagen ze op een der-
de plaats in hun serie, maar naar 
het einde toe werden ze toch heel 
mooi tweede en eindigen overall in 
de middenmoot.

Op de 4 x 40 meter en 4 x 60 me-
ter estafettes startten vijf teams van 
AVA Aalsmeer. De meisjes C pupil-
len begonnen goed en liepen net 
boven hun clubrecord van vorige 
week. De jongens B pupillen liepen 
hun beste tijd van dit seizen op de 4 
x 40 meter, 27.5 seconde en de meis-
jes B pupillen deden er 2 secon-
den langer over. De meisjes A pu-
pillen werden derde in hun serie en 
de jongens A pupillen liepen zelfs 
naar een tweede plaats in hun se-
rie. Overall eindigden ze netjes in de 
middenmoot.
De speciale estafette, waarbij een 
mix van pupillen startte in de volg-
orde C pupil, B pupil, A pupil en A 
pupil, was een leuk extra nummer 
waar AVA Aalsmeer met drie teams 
startte.
Een hele ervaring voor de pupillen 
van AVA Aalsmeer, zo een groot Ne-
derlands Kampioenschap. Helaas 
zonder medailles en podium plaat-
sen, maar blij en voldaan gingen de 
kinderen aan het einde van de mid-
dag weer naar huis. Meedoen en 
plezier hebben blijft immers belang-
rijker dan winnen.Basketbalcompetitie jeugd

Overwinning zonder franje 
voor U-14 van BVA
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 1 
oktober togen de mannen van bas-
ketbalteam U-14 naar een prach-
tige plek in de duinen nabij Over-
veen om te spelen tegen KTC Over-
veen. De statistieken van de afge-
lopen twee wedstrijden waren in 
het voordeel van Aalsmeer, maar de 
wedstrijd moet nog wel worden ge-
speeld. Gelet op het fysiek waren de 
verschillen niet al te groot. Het zou 
een wedstrijd kunnen worden waar-
bij de partijen redelijk aan elkaar 
gewaagd zouden zijn. Niets bleek 
minder waar. Aalsmeer rolde met 
gemak over de tegenstander heen. 
Geen minuut was er werkelijk ge-
vaar. In aanvallend opzicht ging het 
goed maar in verdedigend opzicht 
was het slordigheid troef. Coach 
Sargis deed z’n uiterste best om de 
verdediging op orde te krijgen, pro-
beerde wissels, liet spelers van po-
sitie veranderen, maar het bleef een 

lastige opgave voor het team om 
ook in verdedigend opzicht te excel-
leren. De mannen op het veld wa-
ren wel goede rekenmeesters; voor 
elk punt dat de tegenstander scoor-
de maakten zij er anderhalf. Aan-
vallend was er weinig op het team 
aan te merken, de mannen speelden 
goed samen, maakten mooie com-
binaties maar de mogelijkheid om 
met grote cijfers uit te lopen op de 
tegenstander werd niet benut. Ver-
moedelijk had dat toch ook te ma-
ken met het niveauverschil. Er hoef-
de niet voor elk punt hard gestre-
den te worden waardoor het leek of 
de bezieling en de strijdlust ontbra-
ken om er een mooie show van te 
maken. Een eenvoudige overwin-
ning zonder franje. Eindstand 24-38. 
De volgende wedstrijd is op zondag 
9 oktober om 13.45 uur thuis in de 
Proosdijhal Kudelstaart tegen Onze 
Gazellen uit Haarlem.

Voetbal jeugd
Doelpuntenfestijn RKDES 
JO-10.4 in Hoofddorp
Kudelstaart - Na de onverwach-
te heerlijke overwinning op het al-
tijd gevreesde Argon kan het voet-
balseizoen voor de JO-10.4 van RK-
DES eigenlijk al niet meer stuk. Ge-
lukkig smaakt zo’n winst ook naar 
meer, dus werden de wekkers gezet 
en stonden de mannetjes en aan-
hang om 08.45 uur op het veld van 
het Hoofddorpse S.V. In het mooie 
herfstweer stonden de trouwe sup-
porters nog even rustig wakker te 
worden toen ze zélfs aan de och-
tendgymnastiek mochten, want er 
werd gescoord! Thomas maakte de 
openingstreffer, een prachtig schot 
in de kruising! Hoofddorp S.V. kwam 
sterk terug en het werd zelfs be-
hoorlijk spannend bij het doel van 
keeper Hein, die in topvorm was 
en gretig de ballen met z’n gouden 
handjes pakte. Gelukkig kreeg hij 
hulp van de verdedigers Cees, Jari 
en Cas die het behoorlijk druk had-
den om de tegenstanders terug te 
dringen. Maar het lukte en na een 
snelle counter scoorde Thijs na een 
fijne voorzet van Koen. Yes, 2-0, zou 
het weer zo’n mooie overwinning 
worden? Wederom kwam Hoofd-
dorp weer dichtbij het doel, maar 
echt geluk hadden ze niet. Bij een 
corner was daar Cees, die de bal 
heel vakkundig de andere kant op-
kopte. Met een paar aaien over z’n 
bol en complimenten van z’n mede-
spelers was het gevaar weer even 
geweken. Het gevaar was er wel 
weer direct bij het doel van de te-
genstander. Op de lat en vervolgens 
gelijk de 3-0 na een krachtig schot 
van Thijs. De Hoofddorpse mannen 
waren er klaar mee en wilden ook 
eens scoren. Met een prachtig sa-
menspel scoorde zij de 3-1 en kort 
daarna de 3-2. Ai, de wedstrijd zag 
er weer heel anders uit. Tijd voor li-
monade. Na de rust was iedereen er 
weer helemaal klaar voor. De winst 
was zeker nog niet binnen! Ook de 
supporters en het thuisfront (die via 
de groepsapp volledig op de hoog-
te blijft) stonden in spanning weer 
aan de kant. De kansen waren om 
het even, dan weer bij DES, dan 
weer bij Hoofddorp. Vanaf de zijkant 
leek het zelfs een soort van tennis, 
de hoofden gingen van links naar 
rechts. Hé, werd er nou gescoord 
door Thijs? Enige verwarring na een 
overtreding waarbij niet gefloten 
werd en DES maakte daar goed ge-

bruik van: 4-2. Inmiddels had Hein 
het weer razend druk en zorgde de 
blokkade van Jesse ervoor dat er 
nog even niet gescoord werd. Dan 
weer de beurt aan DES. Middenvel-
der Twan zorgde er voor dat de bal 
richting de spitsen kwam en weder-
om zorgde Thomas ervoor dat de 
supporters weer konden juichen: 
5-2! De Hoofddorpse mannen lieten 
weer zien dat ze best heel goed kun-
nen ballen, want met elkaar zorgde 
ze voor de 5-3. En het bleef erg druk 
bij het doel van Hein. Alle DES spe-
lers hielpen mee maar helaas werd 
het 5-4. Nog één keer kwam het bij 
de DES mannen tot een bijna doel-
punt toen de bal, na een schot van 
Koen, de binnenkant paal raakte. 
Jammer! De laatste minuutjes tikte 
weg. Wederom een hoop gretigheid 
voor het doel bij Hein en het werd 
5-5! Hoe lang nog? De schoten vlo-
gen om Hein z’n oren en met nog 
een bal op de lat kon Hein bij het 
laatste schot de bal vastklemmen. 
Gelukkig was daar het fluitsignaal. 
Wat een super spannende wedstrijd! 
Helaas niet gewonnen maar geluk-
kig ook niet verloren!
Inmiddels staat de tas van de man-
netjes weer klaar met fris gewas-
sen tenues. Zaterdag 8 oktober om 
11.00 komt namelijk FC Aalsmeer 
op bezoek. Deze jongens staan 
momenteel bovenaan, dus RKDES 
zoekt nog (groot)ouders die het leuk 
vinden om bij winst patatjes uit te 
delen. U bent van harte welkom op 
het complex aan de Wim Kandreef.

de plaats wist te behalen. De familie 
Dolk moest in het begin van de avond 
tegen elkaar strijden, En, of ze het zo 
met elkaar bedacht hadden, aan het 
einde van de avond opnieuw tegen-
over elkaar. Franklin Dolk werd vierde, 
pa Hans wist de jongste voor te blijven 
met de niet zo favoriete dubbel één en 
werd vijfde. Iedere dinsdagavond is er 
darten in ‘t Middelpunt in de Wilhel-
minastraat voor iedereen vanaf 16 jaar. 
De kosten zijn 2,50 euro per avond. In-
schrijven kan vanaf 19.45 uur, de com-
petitie begint om 20.15 uur.



Regio - Dorpsraad voorzitter Jan de Kuijer 
verwoorde het in zijn speech treffend: 
10 jaar geleden stapte de nu 25 jarige 
Jetze Plat op de crossmotor en iedereen 
dacht…als dat maar goed gaat. Maar 
hij ging rijden en reed direct als snelste 
over de baan. Het waren de eerste 
voortekenen, een bijzondere sportman 
die zich niet laat belemmeren door zijn 
fysieke beperkingen. Opgegroeid in het 
gezin van Hans en Maria Plat, een jeugd 
waarin hij niet werd ontzien en geen 
uitzonderingspositie in nam ten opzichte 
van zijn broer Mathijs en zijn zusje Marit. 
Gewoon meedoen met alles, buiten 
spelen, boomklimmen, hutten bouwen en 
mee racen met zijn vader en broer in de 
hobbyklasse motorcross. Het heeft hem 
gevormd en met zijn winnaarsmentaliteit 
nam hij vanaf 2005 deel aan nationale 
en internationale handbike wedstrijden. 
Jetze viel op door zijn gedrevenheid, leeft 
voor zijn sport en vele successen volgden. 

En nu is het donderdagavond, half 6 en 
Vrouwenakker is massaal uitgelopen 
om hem te huldigen op het van Rijn 
Plein dat beschikbaar werd gesteld door 
zijn trouwe sponsor van het eerste uur, 
van Rijn fietsen. Jetze loopt door het 
publiek, maakt met iedereen een praatje, 
toont zijn medailles en krijgt hartelijke 
felicitaties van al zijn dorpsgenoten. Op 
het podium aangekomen hoort hij Jan 
de Kuijer lovende woorden spreken: “Je 
bent teruggekeerd van de Paralympische 
Spelen uit Rio met fantastische 
resultaten,  een 6e plaats in de tijdrit 
handbiken, brons met de wegwedstrijd 
Handbiken en goud op de Triatlon tussen 
de allerbesten van de wereld. Je hebt 
Vrouwenakker op de kaart gezet en wij 
zijn allemaal supertrots op jou“. Jetze 
lacht en onder een groot applaus neemt 
hij de bloemen in ontvangst, opent 
een fles champagne en samen met zijn 
dorpsgenoten heft hij het glas op dit 

mooie succes. Het was een bijzonder 
mooie week voor hem met daags ervoor 
een huldiging bij de Koning. Het was een 
leuk gesprek vertelt Jetze, hij was heel 
betrokken en belangstellend. 

Trotse sponsor 
Driekus van Rijn is met zijn team van Rijn 
fietsen eveneens enthousiast over de 
prestaties van zijn dorpsgenoot. We zijn 
een meer dan tevreden sponsor glimlacht 
hij en we vinden het hier allemaal 
fantastisch. Jetze heeft er altijd bikkelhard 
voor getraind, hij heeft heel veel op eigen 
kracht en naar eigen inzicht gedaan, 
iedereen gunt het hem enorm en wij zijn 
blij dat we hem vooral in materiaal goed 
hebben kunnen ondersteunen. 

Copacabana                                                                                                                                          
Terugblikkend op Rio had Jetze zelf de 
oud formule 1 coureur en grote opponent 
Alessandro Zanardi graag verslagen in de 

handbike race, maar dat zat er dit keer 
simpelweg niet in. Meer dan tevreden 
was hij daarom met zijn 3e plek. De 
overwinning op de Triatlon was natuurlijk 
een enorme beloning vervolgt hij en 
het mooiste moment van de spelen was 
toch wel de laatste 500 meter van die 
Triatlon. Een onbeschrijfelijk gevoel om 
daar als winnaar over de Copacabana 
op de finish af te rijden. Hij geniet er 
nog zichtbaar van maar zijn vizier staat 
inmiddels ook al weer gericht op de 
volgende wedstrijd, want er ligt zondag 
25 september nog een uitdaging op hem 
te wachten in de Handbike Marathon van 
Berlijn. Er is in die wedstrijd zo vertelt 
hij met een knipoog, nog een verloren 
baanrecord te heroveren en het zal 
niemand in Vrouwenakker verbazen dat 
de Paralympiër daar zijn zinnen vol op 
heeft gezet. 

Foto: sportinbeeld.com

Jetze  P la t  met  goud  en  brons  gehu ld igd 
in  Vrouwenakker
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