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Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
100 m2 of 180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Echte Farregatters Jan en Truus 
Oliemans 65 jaar getrouwd
Aalsmeer - Rasechte Farregat-
ters zijn het, Jan Oliemans en Truus 
Rinkel, en afgelopen donderdag 28 
september kregen zij bezoek van 
burgemeester Jeroen Nobel. Het 
stel is liefst 65 jaar getrouwd en 
hier hoort natuurlijk een bloeme-
tje bij en een schriftelijke felicitatie 
van de Koning. De offi ciële trouw-
dag in 1952 in het Oude Raadhuis 
door toen burgemeester Braber was 
op 25 september, maar ter gelegen-
heid van het huwelijksjubileum is 
het paar deze datum een dagje op 
stap geweest met vrienden en fami-
lie. Jan en Truus zijn beiden gebo-
ren en opgegroeid op de Oostein-
derweg. Na hun trouwen werd een 

eigen woning enkele nummers ver-
der op de Oosteinderweg betrokken 
en werd Jan kweker. Onder ande-
re heeft hij rozen, anjers en seringen 
geteeld. Samen kregen ze 1 dochter. 
Liefst 56 jaar hebben Jan en Truus 
met heel veel plezier gewoond op 
hun ‘eigen’ vertrouwde weg. Sinds 
9 jaar is nu een woning in de Cle-
matisstraat hun onderkomen en hier 
hebben ze het ook best naar hun 
zin. Truus is 86 en Jan 92 jaar, maar 
het stel is nog heel zelfstandig. Ze 
doen zelf hun boodschappen, zit-
ten zomers graag op een terrasje 
en gaan nog regelmatig op vakan-
tie. Hopelijk nog lang gelukkig sa-
men. Gefeliciteerd!

De vier fotografen die meegewerkt hebben aan de prachtige kalender.

Opbrengst voor goede doelen
Kalender ‘De Schoonheid 
van Aalsmeer’ is uit!
Aalsmeer - In de Zotte Wilg is 
maandagavond 2 oktober de ka-
lender voor 2018 van de Schoon-
heid van Aalsmeer gepresenteerd. 
Wat is hij weer mooi geworden! Met 
een lekkere kop koffi e of thee in de 
hand werd er van de kalenders ge-
noten. Plaatje voor plaatje zo leuk, 
zo herkenbaar, zo typisch Aalsmeer 
of Kudelstaart. De foto’s van Bianca 
Tas, Kick Spaargaren, Desirée Vre-
ken en Olivia van Rooijen belich-
ten Aalsmeer en Kudelstaart ieder 
op hun eigen wijze, wat de kalen-
der een extra dimensie geeft. Span-
nende avondopnames in het cen-
trum zijn speels gecombineerd met 
prachtige natuurbeelden van de 
poel, sportieve staaltjes op het wa-
ter en foto’s van culturele hoogte-
punten. Leuk om te geven, leuk om 
te krijgen en leuk om te hebben!
De kalenders kosten een tientje en 
zijn vanaf deze week verkrijgbaar op 
de volgende 6 adressen: Foto Kruyt, 
Het Boekhuis en de Historische Tuin 
in het centrum van Aalsmeer. In Ku-
delstaart bij Marskramer, in de Op-
helialaan bij de Hengelsportwinkel 
en in Aalsmeer Oost bij Nico-Op-
tiek.
De Schoonheid van Aalsmeer zal, 
net als vorig jaar, de gehele op-
brengst van de verkoop van de ka-

lenders in februari verdelen over 
twee Aalsmeerse organisaties die 
daarmee, ieder op hun eigen ma-
nier, de Aalsmeerse samenleving 
ondersteunen. 

Kindervakantieweek
Voor de 2018 kalender zijn dat de 
Kindervakantieweek van de Binding 
en SUNA (Stichting Urgente No-
den in Aalsmeer).De Kindervakan-
tieweek wordt jaarlijks door de Bin-
ding georganiseerd voor kinderen 
in de basisschoolleeftijd. Een groot 
feest, maar voor sommige ouders 
is zelfs de geringe bijdrage echt te 
veel. Die kinderen willen de initi-
atiefnemers niet aan de kant laten 
staan.

Niks geregeld
SUNA zet zich in voor mensen die 
in een uitzonderlijke moeilijke situ-
atie zijn geraakt waarvoor in de wet 
precies niks is geregeld. Een zorg-
verlener kan, in zo’n unieke, schrij-
nende situatie, bij SUNA een aan-
vraag doen. 
Ga de kalender snel bekijken bij 
een van de winkels, en koop zo’n 
kalender van de Schoonheid van 
Aalsmeer! Het is een plaatje aan de 
muur, en een mooi gebaar naar el-
kaar.

Ondernemersavond over promotie van Aalsmeer

Project Floriworld gaat door!

Aalsmeer - Er is heel positief 
nieuws te melden, het project Flori-
world gaat door! Op het terrein van 
FloraHolland aan de Legmeerdijk 
gaat het 26 meter hoge gebouw in 
de vorm van een tulp verrijzen. Om 
de tulp komt een glazen wand en in 
totaal beslaat het pand met zes ver-
diepingen ruim 6.500 vierkante me-
ter. Op 6 september hebben de aan-
deelhouders groen licht gegeven 
voor de komst en de fi nanciering is 
nagenoeg rond. Van de totaal beno-
digde 28 miljoen euro is er nog een 
‘klein gat’ van 2 miljoen euro, maar 
de toezegging hiervoor is er wel al. 
En het project gaat nu op stoom. 
De planning is om half 2018 te star-
ten met de bouw, medio 2019 zou 
de oplevering moeten zijn en een 
pré-opening wil men dan houden 
in november dat jaar, tegelijkertijd 
met de bloemen- en plantenbeurs 
Trade Fair. En de grande opening 
gaat dan begin 2020 plaatsvinden. 
Bert Kranendonk, belevingsarchi-
tect bij de Dutch Experience Group 
en onder andere betrokken geweest 
bij de Heineken Experience met zo’n 
1,2 miljoen bezoekers per jaar, hield 
een inspirerend betoog over de in-
vulling van Floriworld. 

‘Groene waas’
Bezoekers krijgen in allerlei facet-
ten een kennismaking met bloemen 
en planten. Of, zoals Kranendonk zo 
mooi onder woorden bracht: “Flo-
riworld laat je ontdekken en erva-
ren wat bloemen en planten met je 
doen in je dagelijkse leven en voor 
je gezondheid.” Iedereen krijgt zijn 

of haar eigen beleving met als uit-
gangspunt: Allemaal in een ‘groe-
ne waas’ de deur uit. Beleven, boei-
en en binden in verschillende ‘ka-
mers’ middels verschillende con-
cepten. Bloemen en planten kopen 
op de klok maken ook onderdeel uit 
van de experience, die het hele pro-
ces van groei en bloei belichten met 
een persoonlijke noot voor iedere 
bezoeker. 

Samenwerking met Amsterdam
Floriworld maakt onderdeel uit van 
de toeristische samenwerking met 
Amsterdam om lucht in de stad te 
houden voor de eigen bewoners. Bij 
het Centraal Station gaat een bus 
speciaal naar Floriworld rijden en 
vanaf Schiphol komt een shuttlever-
binding. Natuurlijk wordt Floriworld 
ook een belangrijke plek voor het 
sierteeltvak zelf. In het gebouw van 
zes verdiepingen komen meeting-
rooms en een skylounge waar ook 
vergaderingen en bijeenkomsten 
gehouden kunnen worden. Verder 
gaat ook Bloemenbureau Holland 
zich hier vestigen. In het gebouw 
komen uiteraard ook een restaurant 
en een verkoopwinkel. 

Meer bekendheid
Kranendonk benadrukte dat Flori-
world niet als los eiland in Aalsmeer 
wil gaan functioneren, maar juist 
ook samenwerking wil in de vorm 
van arrangementen en verbinding 
met bestaande attracties. Een bij-
drage leveren om Aalsmeer meer 
bekendheid te geven. De sec-
tor wordt actief betrokken en krijgt 

de gelegenheid om (nieuwe) pro-
ducten te tonen, maar de initiatief-
nemers hopen dat ook alle inwo-
ners Floriworld in de armen sluit. 
“Als de directe omgeving enthousi-
ast is, gaat het vuurtje lopen.” Een 
voorzichtige schatting is dat jaar-
lijks zo’n 350.00 tot 400.000 bezoe-
kers welkom geheten mogen wor-
den. En Floriworld betekent werkge-
legenheid, zeker voor 100 personen. 
En, tot slot ook handig om te weten: 
Er komt veel parkeerruimte op eigen 
terrein.

Eerlijk en authentiek
De promotie van Aalsmeer was het 
hoofdonderwerp tijdens de bijeen-
komst van Ondernemend Aalsmeer 
(OA) afgelopen dinsdag 3 oktober. 
Voordat Kranendonk de plannen 
voor Floriworld voor het eerst naar 
buiten mocht brengen, een primeur 
voor OA, was het woord aan Isabelle 
Mosk, die in snel tempo het promo-
tieplan voor Aalsmeer presenteerde. 
Ze had niet veel tijd. Na de uitleg 
aan de ondernemers, wachtte haar 
een bezoek aan het gemeentehuis 
waar de leden van de gemeenteraad 
dezelfde plannen voor ogen kregen. 
De promotie van Aalsmeer gaat op 
meer persoonlijke basis gebeuren, 
vanuit een breder perspectief en 
richt zich op de twee hoofdfacet-
ten bloemen en water. Er gaat een 
nieuwe website opgezet worden, 
Visit Aalsmeer (vanaf januari live), 
en voor het aantrekkelijker maken 
van het bloemendorp aan het wa-
ter gaan facebook (vanaf november 
live), instagram en twitter ingezet 
worden en inwoners, want Isabelle 
heeft al heel veel mooie foto’s van 
onder andere de Westeinder voorbij 
zien komen op facebook en insta-
gram en deze persoonlijke promotie 
is uiteraard ook welkom. Bij de fo-
to graag ‘#visitaalsmeer’ vermelden! 
Alles gericht dus op een meer per-
soonlijke noot, reclame ‘verpakt’ via 
eerlijke en authentieke verhalen die 
verteld worden. 
De gemeente heeft voor de promo-
tie van de recreatie en het toerisme 
in Aalsmeer een bedrag gereser-
veerd van 10.000 euro en die gaan 
en mogen uitgegeven worden! Al 
met al een heel interessante, inspi-
rerende en leerzame avond, die heel 
goed bezocht is door ondernemers 
en belangstellenden. Een volle zaal 
in Oevers in Kudelstaart.

Vernielingen 
aan auto’s

Aalsmeer - Op woensdag 27 septem-
ber hebben onbekenden vernielingen 
gepleegd aan een in de Freesialaan 
geparkeerde auto. Bij de lampen zijn 
met een scherp voorwerp twee grote 
krassen gemaakt en de motorkap is 

ontsierd met een diepe kras. Op zon-
dag 1 oktober is ook een vernieling 
gepleegd aan een auto, die gepar-
keerd stond in de Sportlaan. Een on-
bekende heeft de spiegel van de lin-
kerzijkant van de wagen getrapt. De 
vernieling moet hebben plaatsgevon-
den tussen vier uur ’s middags en half 
elf in de avond. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-8844. 
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KERKDIENSTEN

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297-
341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.00-
12.30 u. www.apotheekvandermooren.nl

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

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

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

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

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

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

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

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp, 
tel. 0297-347510.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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sinds 1888 COLOFON

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

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 oktober haalt korfbalver-
eniging VZOD het oude papier in 
Kudelstaart op. Gaarne de papier-
container of dozen papier plaatsen 
waar ook de vuilcontainers verza-
meld dienen te worden. Met de op-
brengst van het oude papier steunt 
de Stichting Supporting Kudelstaart 
financieel alle Kudelstaartse vereni-
gingen en instellingen. Dus, verza-
mel het papier (geen melk- en fris-
drankpakken) voor de eerste vrij-
dagavond van de maand. Kijk voor 
alle datums, nieuws of een aan-
vraag voor een financiële bijdra-
ge op www.stichtingsupportingku-
delstaart.nl

Ruim 2500 voor 
Nierstichting

Kudelstaart - De collecte voor de 
Nierstichting heeft in Kudelstaart 
een totaalbedrag van 2.585,56 euro 
opgeleverd. Zo’n dertig vrijwilligers 
gingen in de week van 17 tot en met 
23 september de deuren langs in het 
dorp om geld op te halen voor de 
stichting, die zich inzet voor mensen 
met een nieraandoening. De collec-
tant gemist? Geld doneren kan nog 
altijd via de website van de Nier-
stichting: www.nierstichting.nl. Wie 
zich aan wil melden om volgend jaar 
te helpen collecteren, kan ook te-
recht op deze website.

Peuterinstuif en 
inloop Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 11 oktober 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
een kopje koffie of thee. Van 9.30 
tot 10.30 uur is tevens de peuter-
instuif. Gezellig een uurtje samen 
met je kindje spelen, zingen, dansen 
en knutselen. Belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - In de gastendiensten 
van deze winter wordt koning Da-
vid gevolgd. Zijn leven was aller-
minst saai – van herdersjongen tot 
kroonprins; van koning tot vluchte-
ling en weer terug. Op zondag 8 ok-
tober zijn belangstellenden om 10 
uur welkom in de Oosterkerk. Do-
minee D. van Duijvenbode zal spre-
ken over het verhaal van de herder. 
Voor de kinderen is er een crèche 
en een kinderdienst. Adres is Oos-
teinderweg 273. Informatie bij Betty 
Boor via 0297 321636.

Doneer digitaal 
voor dieren

Aalsmeer - Woensdag 4 oktober 
was het Wereld Dierendag en dus is 
van 1 tot en met 7 oktober de col-
lecteweek van de Dierenbescher-
ming. Maar, helaas zijn er weer veel 
te weinig collectanten om alle deu-
ren langs te gaan! Is er niemand bij 
u geweest, of was u misschien niet 
thuis? Dan biedt Yvette Koehler u de 
gelegenheid om digitaal uw dona-
tie te doen. Dat kan door het vol-
gen van de volgende link: https://
dierenbescherming.digicollect.nl/
yvette-koehler. Ook kunt het woord 
DIER sms-en naar 4333, dan steunt 
u de Dierenbescherming met 3 eu-
ro per SMS. Bedankt, (ook) namens 
de dieren!

Bundeling van krachten
Meer voor de wijk op één 
plek in ‘t Hofplein
Aalsmeer - Per 1 september zijn de 
activiteiten van Meander verhuisd 
naar Wijkontmoetingscentrum ’t 
Hofplein. Zorgcentrum ‘t Klooster-
hof en het wijksteunpunt Mean-
der van Vita Amstelland slaan aan 
de Clematisstraat de handen ineen. 
Alle activiteiten zijn nu op één plek 
ondergebracht. Door deze samen-
werking wordt meer door en voor 
de wijk op één plek gedaan. ’t Hof-
plein is een volledig vernieuwd wijk-
ontmoetingscentrum. Het heeft een 
eigen entree en het is een stuk gro-
ter dan de Meander. Door de ver-
binding met het zorgcentrum kent 
dit centrum ruimere mogelijkheden 
om kleine en grote activiteiten te or-
ganiseren. Uit een onderzoek eind 
2016 onder gebruikers van de Me-
ander bleek dat er waardering is 
voor de activiteiten, maar dat veel 
gebruikers de ruimte te klein vin-
den. Daar is nu dus direct op in-
gespeeld. Betrokken partijen ma-
ken gebruik van elkaars aanvullen-
de expertise, netwerken en facilitei-
ten: bundeling van krachten. Het sa-
men gebruiken van de nieuwe ruim-
te leidt nu al tot meer bezoekers en 
deelnemers. Veel omwonenden ne-
men deel aan de activiteiten en ma-
ken gebruik van de wijkservicepas, 
thema-maaltijden en diensten aan 
huis. De programma’s zijn op elkaar 
afgestemd:
- Meer Bewegen voor Ouderen op 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

met aansluitend een kopje koffie 
of thee.

- In de middag kan gezellig mee-
gedaan worden met het klaver-
jassen. Dit start om 13.30 uur. 

- Op dinsdag en donderdag is er 
in de ochtend de computerin-
loop voor digitale vragen en pro-
blemen. 

- Op dinsdagmiddag staat bridgen 
vanaf 13.30 uur op het program-
ma.

- Elke ochtend van maandag tot 
en met vrijdag kan eenieder van-
af 10.30 uur in het wijkontmoe-
tingscentrum gezellig aansluiten 
bij de koffieochtend. 

- Elke maand kunnen inwoners zich 
opgeven voor een open maal-
tijd, thema maaltijd of de kook-
workshop die worden georga-
niseerd in het Wijkontmoetings-
centrum Hofplein. De bundeling 
van krachten van Meander en het 
Zorgcenrum sluit aan bij het be-
leid in Aalsmeer om wijkgericht 
te werken en dichtbij de inwoners 
te staan. Dit door samen ontmoe-
ting, dienstverlening en activitei-
ten voor en vooral sámen met be-
woners en vrijwilligers te bieden.

Diverse fundraisingsactiviteiten
Prachtige opbrengst Lions 
voor Het Vergeten Kind
Aalsmeer - Caroline Mekke, voor-
zitter van Lionsclub Aalsmeer Op-
helia, heeft deze week een cheque 
van 7.650 euro overhandigd aan 
Chablis Platenburg van de Stichting 
Het Vergeten Kind (voorheen Guus-
je Nederhorst Foundation). De da-
mes van Lionsclub Aalsmeer Op-
helia hebben in het afgelopen jaar 
verschillende fundraisingactiviteiten 
op touw gezet en hebben daarmee 
dit prachtige bedrag opgehaald. De 
fundraisingactiviteiten zijn zeer di-
vers geweest. Er is een wijnactie, 
een kerstmarkt, een Rolling Dinner 
en een Bloemenfestival gehouden.
Stichting Het Vergeten Kind zet zich 
in voor kwetsbare kinderen in de 
samenleving. Chablis Platenburg 
gaf aan dat met elkaar het verschil 
gemaakt kan worden om deze kin-
deren te helpen. In Nederland heb-
ben ruim 100.000 kinderen een on-
veilig of instabiel thuis, worden mis-
handeld of verwaarloosd. Dit is in 
iedere schoolklas gemiddeld één! 
Voor 55.000 kinderen gaat het zelfs 

zo mis, dat ze noodgedwongen niet 
meer thuis kunnen wonen.
Het geld van Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia zal worden gebruikt voor 
de bouw van Het Huis van Het Ver-
geten Kind. In Mierlo is eenzelfde 
huis waar veel kinderen gedurende 
de vakanties of weekenden gebruik 
van maken. Door de goede ervarin-
gen zijn de wachtlijsten helaas erg 
groot. Daarom wordt gestart met de 
bouw van een nieuw huis op een 
centralere plek in Nederland, Alme-
re. Het wordt een grote, liefdevolle 
plek voor tienduizenden kwetsba-
re kinderen. Alle kinderen met een 
instabiele of onveilige thuissituatie 
kunnen hier hun zorgen en ellen-
de even opzij zetten. Door het geven 
van aandacht en positieve ervarin-
gen wordt hun kans op ernstige ge-
dragsproblemen en schooluitval bo-
vendien een stuk kleiner. 
Chablis Platenburg gaf aan enorm 
blij te zijn met dit mooie bedrag en 
bedankte de dames van Lionsclub 
Aalsmeer Ophelia heel hartelijk! 

Winnares blij 
met prijs!

Aalsmeer - Een hele leuke reactie 
kreeg de redactie van de winnares 
van de tuinen- en dierenwedstrijd 
die de Meerbode in juli en augus-
tus gehouden heeft. De winnende 
foto was van een kitten, die met een 
ietwat verbaasde blik op ontdekking 
was in de tuin. De winnares stuur-
de ook nog een nieuwe foto mee. 
Lief toch?!

“Geweldig bedankt voor de prijs die 
ik gewonnen heb met de tuinen- en 
dierenwedstrijd. Ik was zeer verrast.
De kittens zijn inderdaad groter ge-
worden en naar een fijn thuis gegaan 
en we hebben er één gehouden. De 
kitten van de foto.”
Jolanda van Eijk

Swingo met de Zonnebloem
Kudelstaart - Woensdag 27 sep-
tember heeft de Zonnebloem Ku-
delstaart een gezellige middag ge-
organiseerd. Om 13.15 uur arriveer-
den de eerste gasten. Nadat ieder-
een zijn of haar plekje had gevon-
den en zat te genieten van een kop-
je koffie of thee met cake, werden 
de gasten welkom geheten door de 
voorzitter. Na het welkomswoordje 
werd er ook stil gestaan bij de week 
tegen eenzaamheid. Een keer per 
jaar wordt er landelijk aandacht be-
steed aan eenzaamheid. Enkele ja-
ren geleden is Coalitie Erbij opge-
richt en is een samenwerkingsver-
band aangegaan met maatschap-
pelijke organisaties, zoals de Zon-
nebloem, Riki Stichting, Leger des 
Heils, Rode Kruis en Humatietas om 
te kijken hoe zij eenzaamheid lan-
delijk onder de aandacht kunnen 
brengen. Met elkaar hebben zij be-
sloten om één week per jaar lande-
lijk aandacht te vragen voor de een-
zame mens, en iets te organiseren. 
Aangezien de Zonnebloem dit een 
belangrijk onderwerp vindt wil zij 
hier zeker aandacht aan besteden 
en heeft mede daardoor deze mid-
dag georganiseerd. Elk jaar heeft de 
week tegen eenzaamheid een the-
ma, dit jaar was het ‘Samen tegen 
eenzaamheid’. In het kader van het 
thema vond de Zonnebloem Ku-
delstaart het wel passend om ook 
een groepje kinderen, uit groep 
acht, uit te nodigen om op deze ge-
zellige middag aanwezig te zijn om 
met de gasten een praatje te ma-
ken en hen te helpen met de swin-
go. Zowel de vrijwilligers als de gas-
ten vonden het een groot succes 
dat Ellen, Jennifer, Iris, Storm, Ma-

rijke, Sofie en Martijn er waren en te 
helpen waar nodig was. Ook namen 
zij het initiatief om te helpen met het 
serveren van de hapjes en drank-
jes. Met een klein gedichtje werd de 
uitleg over eenzaamheid afgesloten 
en kon de swingo beginnen. Swingo 
is een muzikale bingo waarbij door 
middel van liedjes de juiste plaatjes 
moeten worden gezocht. De liedjes 
uit oude doos, die goed werden mee 
gezongen, werden verzorgd door de 
heren Loek en Arnold uit Langeraar.
Om 17.00 uur kwam er weer een ein-
de aan deze gezellige muzikale mid-
dag. Zowel de gasten als de vrijwilli-
gers en de kinderen hebben erg ge-
noten en gingen met een voldaan 
gevoel naar huis. Gasten die niet 
zelfstandig naar huis konden wer-
den opgehaald of thuis gebracht 
door de vrijwilligers.
Nogmaals willen de vrijwilligers de 
kinderen bedanken voor hun hulp, 
wat ook zeker werd gewaardeerd 
door alle gasten. Wie weet als jong 
en oud aandacht aan elkaar be-
steden, de eenzaamheid onder de 
mensen zal verminderen. 
Tot slot het gedichtje:
Eenzaamheid is alleen zijn 
tussen mensen
Sporen op je wangen 
van ongeziene tranen
Het missen van een arm om je heen
Als men niet merkt dat je hart van 
binnen huilt, omdat je praat en lacht
En bij thuiskomst niemand is 
die op je wacht.

Mocht u meer informatie over de 
Zonnebloem willen, dan kunt u con-
tact opnemen met Els Schaefers via 
0297-342414.

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Jan Pool. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij, themazondag.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag woordcommunieviering 
met N. Kuiper in Kloosterhof. 
Zondag 9.30u. Woordcommunie-
viering met m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysz-
tof. Woensdag 11 oktober Pool-
se dienst om 18u.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Dalen, Kudelstaart.

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

Zondag 10u. Viering. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 9.30u. Eucharistieviering 

m.m.v. kinderkoor.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 9 oktober 
o.l.v. drs. Steve van Deventer.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. René Mille-
naar.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Willem Plaizier. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Mieke Wierda. 
Collecte: SOVA. Zondagsschool 
10-11u. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dient met ds. T.H.P. 
Prins. Voor jeugd C4U.

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

van Putten uit Zwolle. Organist: 
J. Groenedaal en 19u. Check In. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. Gasten-
dienst met ds. D. van Duivenbo-
de, Monster.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

 Zondag 
8 oktober

Inloop op zondag voor 65+
Aalsmeer - Op zondagmiddag 8 
oktober is er in de Doopsgezin-
de Gemeente Aalsmeer weer in-
loop. Het thema van deze middag 
is ‘Grasduinen, de tuin winterklaar’. 
De inloop is voor alle senioren van-
af 65 jaar in Aalsmeer en omgeving, 
die de zondagmiddag zo lang vin-
den duren. De middagen hebben 
een open karakter en veel mensen 
hebben inmiddels de weg naar de 
inloop gevonden. 
De inloopmiddag start om 15.00 uur 
en duurt tot 16.30 uur. Er wordt be-
gonnen met een kopje thee of kof-
fie, er klinkt een verhaal of mooi ge-

dicht. Aansluitend is er alle gele-
genheid voor de ontmoeting met 
elkaar bij een goed gesprek of tij-
dens een van de spellen die klaar-
staan. De middag wordt doorgaans 
bezocht door zo’n 20 à 25 mensen. 
Iedereen vanaf 65 jaar is van har-
te welkom in het kerkgebouw van 
de Doopsgezinde Gemeente in de 
Zijdstraat 55. Telefoon kerkgebouw: 
0297- 326527. Er wordt een vrijwil-
lige bijdrage van 2 euro per per-
soon gevraagd. Voor inlichtingen: 
Ellen van Houten, ouderenpas-
tor, 06-14144344 of kijk op www.
dgaalsmeer.nl
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Muziek/Theater
Vrijdag 6 oktober:
* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg v/a 20u
* Deep Purple Tribute in The Shack, 
Schipholdijk 256, Oude Meer, 22u.
Zaterdag 7 oktober:
* Jazz met Carmen Gomes in Bac-
chus, Gerberstraat vanaf 21.30u.
Zondag 8 oktober:
* KWF Korenmarathon in Studio’s 
Aalsmeer. Deelname 25 koren, to-
taal 45 optredens. Aanvang: 10.30u.
* Jeugdconcours klassieke muziek 
in Zorgcentrum Aelsmeer, Molen-
pad vanaf 15u.
* Marcel Scherpenzeel met band in 
The Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Maandag 9 oktober:
* Theater ‘Dag Mama’ over gevol-
gen van dementie in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 18u.
Woensdag 11 oktober:
* Meezing klassiek met Arie Vuijk in 
grote zaal Zorgcentrum Aelsmeer, 
Molenpad vanaf 15u. Voor 55+
Zaterdag 14 oktober:
* ACOV brengt ‘Ein Deutches Re-
quiem’ in Open Hof Kerk, Ophelia-
laan vanaf 20u.
* Najaarsconcert piano/orgel door 
Gert van Hoef in het Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg, Rijsenhout, 20u.
* Duoconcert Aalsmeers Harmonie 
en De Spaarnebazuin in Doopsge-
zinde Kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
* Finale Dance Classics met Kees en 
Marcel in The Beach, Oosteinder-
weg 247a vanaf 20u.
* Little Hobo (String Band) live in ca-
fé Joppe, Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 15 oktober:
* Opening seizoen Bob & Gon in 
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade 
met ‘La Dietrich’ vanaf 15u.

Exposities 
Zaterdag 7 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
7 en 8 oktober:
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Tot en met zondag ex-
positie 3D insecten in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. 
Tot en met 15 oktober:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
Iedere donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u. 
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 
Tot en met 28 oktober:
* Expositie Kunstploeg kabouters in 
burgerzaal, gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 19 november:
* Expositie ‘Highlights’ bij Gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. 
Open: zaterdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 5 oktober:
* Breicafé Rode Kruis in Parochie-
huis, Gerberastraat (ingang achter-
zijde) van 9.30 tot 11.30u. 
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Laatste fietstocht dit seizoen Pe-

daalridders. Start 13.30u. bij par-
keerterrein zwembad, Dreef.
* Lezing ‘Leuke landleven’ bij Groei 
en Bloei in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.
Vrijdag 6 oktober:
* Verkoop Rode Kruis bij Hoogvliet, 
Aalsmeerderweg van 9 tot 17u.
* Kaartavond bij BV Hornmeer in 
buurthuis aan de Dreef vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaartavond bij FC Aalsmeer, Beet-
hovenlaan vanaf 20u.
Zaterdag 7 oktober:
* Snertrit Solexvrienden. Start 10.30u 
aan Kudelstaartseweg 165.
* Griezelverhalen en knutselen in bi-
bliotheek t.g.v. kinderboekenweek. 
Van 11 tot 12.30u. (5-7jr). 
* Bloementour met vrachtwagens 
voor minder-validen. Start 12.30u. 
bij Poelweg, over Burgemeester 
Kasteleinweg richting Centrum.
* Kledingbeurs in dorpshuis De 
Reede, Schouwstraat, 12.30 tot 14u.
* 8e Step by Step. Start 13.30u. bij 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan.
Zondag 8 oktober:
* Vogelbeurs Rijzenvogel in SCW-
gebouw, Konnetlaantje, 9.30 tot 13u.
* Watertoren aan Westeinder open 
voor publiek van 13 tot 17u.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat, 15 tot 16.30u.
 Maandag 9 oktober:
* Bridgeclub ‘t Rondje in Studio’s 
Aalsmeer vanaf 19.30u.
* Kaarten bij Allen Weerbaar in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat  v/a 20u.
* Opfrisavond over windows bij Vi-
deoclub in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.
Dinsdag 10 oktober:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Klaverjassen bij Ons Aller Belang 
in Parochiehuis, Gerberastraat, 20u.
Woensdag 11 oktober:
* Inloop Oost Inn van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Jeugdkienen bij FC Aalsmeer, kan-
tine Beethovenlaan vanaf 14.30u.
* Griezelverhalen en knutselen in bi-
bliotheek t.g.v. kinderboekenweek. 
Van 15.30 tot 16.30u. (2 t/m 6 jr).
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
* Bingoavond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan vanaf 20u.
Zaterdag 14 oktober:
* Verkoop tweedehands kleding en 
speelgoed in Dorpshuis Kudelstaart 
van 10.30 tot 12.30u.
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat van 13 tot 17u. 

Bijeenkomsten/Vergaderingen
Donderdag 5 oktober:
* Toelichting Vita over welzijn in ge-
meenteraad. Aanvang: 20u. in raad-
zaal, gemeentehuis
10 en 12 oktober:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 11 oktober:
* Wijkoverleg Hornmeer in buurthuis 
aan Dreef 1 vanaf 20u.
* Presentatie-avond Ontwikkelings 
Samenwerking Aalsmeer (OSA) in 
gemeentehuis vanaf 20u.

KCA presenteert in Bacchus
Jazz met Carmen Gomes
Aalsmeer - KCA Jazz presenteert 
zaterdag 7 oktober Carmen Gomes 
sings The Blues of Belafonte in cul-
tureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. ‘Harry Belafonte Sings The 
Blues’ was een van Carmen Gomes’ 
favoriete elpees uit de omvangrij-
ke platencollectie van haar ouders. 
Zij besloot om de uitdaging aan te 
gaan en een moderne interpretatie 
te geven van deze klassieker. Bas-
sist Peter Bjørnild heeft met een-
voudige arrangementen getracht zo 
dicht mogelijk bij de essentie van dit 
album te blijven waarbij hij de mu-
zikanten vraagt vooral uit hun hart 
te spelen. In 2006 heeft de groep 
Carmen Gomes Inc. zichzelf op-
nieuw uitgevonden met de komst 
van gitarist Folker Tettero. Zijn blue-
sy sound zorgt voor net het beetje 
gewicht dat Gomes nodig heeft om 
haar stem te kunnen laten leunen 
op zijn akkoorden en riffs. Dat geeft 
bassist Peter Bjørnild en drummer 
Bert Kamsteeg op hun beurt weer 
meer vrijheid, zodat ze Gomes mu-
zikaal uitdagen om tot het uiterste 
te gaan. En dat merk je. Haar op het 

conservatorium geschoolde stem 
kan kreunen, grommen en uithalen. 
Ze maakt haar nummers persoonlijk 
en oprecht, maar tegelijkertijd uit-
dagend en meeslepend, vol passie 
en energie.
Gomes heeft een onmiskenbaar ge-
voel voor de blues. De soul die zij in 
haar stem weet te leggen, herinnert 
aan Amerikaanse grootheden uit de 
jazz. Met speels gemak combineert 
ze haar melodische jazzy geluid met 
invloeden uit de blues en de funk. 
Dit alles wordt op zeer soulvolle wij-
ze voor het voetlicht gebracht. Car-
men Gomes won diverse prijzen 
waaronder het Nederlands Jazz Vo-
calisten Concours, maakte opnames 
met het Metropole Orkest en speel-
de op het North Sea Jazz Festival, 
Copenhagen Jazz festival en Yoko-
hama Jazz festival in Japan.
Het KCA jazzconcert in Cultureel 
Café Bacchus aan de Gerberastraat 
begint zaterdagavond 7 oktober om 
half tien. Toegang: uw gift. Inlich-
tingen bij Reinoud Staps, tel. 0297-
325304 en Pierre Tuning, tel. 0297-
360355.

Vrijdag Deep Purple tribute
Marcel Scherpenzeel met 
band zondag in The Shack
Oude Meer - Een ijzersterk mu-
ziekprogramma in The Shack aan-
komend weekend. Op het podium 
staan Deep Purple Tribute en Mar-
cel Scherpenzeel’s High Traditional. 
Op vrijdag 6 oktober gaat The Shack 
terug naar het Deep Purple tijdperk 
met de band Purple Strangers. Di-
verse recensies schreven dat Purple 
Strangers beter zijn dan Deep Pur-
ple nú en vergelijkbaar met de Deep 
Purple van 25 jaar geleden! Een ver-
pletterende  rockshow, high-ener-
gy vocals (met een enorm bereik) 
gecombineerd met meesterlijke gi-
taar- en hammondsolo’s, een don-
derende ritmesectie en vliegende 
manen. Deep Purple heeft met hits 
zoals Black Night, Speed King, Child 
in Time en Smoke on the Water ve-
le jaren de hitlijsten gedomineerd. 
Purple Strangers bestaat uit: Ron 
Gershwin op leadzang, Wilko van 
Beek op gitaar, Peter-Jan Kleevens 
op Hammond, keyboard en zang, 
Wim Vandenoord op bas en zang en 
Hans in ’t Zandt op drums. 
Zondag 8 oktober staat niemand 
minder dan Marcel Scherpenzeel & 
band op het Shack-podium. Mar-
cel is een waanzinnig goede gita-
rist en bij de fans van Rory Galla-
gher bekend van Band Of Friends, 
waarin Marcel, met heel veel suc-
ces, de rol van Rory op zich neemt 
en door heel Europa optreed met de 
twee oorspronkelijke leden van Ro-
ry’s band, Ted en Gerry. The Shack is 
dan ook bijzonder trots dat Marcel 
zondag aanstaande met zijn eigen 
band High Traditional komt optre-
den. Een zondagmiddag van Blues 
Swing Rock ’n Roll & Boogie with 
that Texas Style Groove. 

André Hazes undercover
De eerste in een nieuwe reeks van 
die ongeëvenaarde undercoverses-
sies van dit seizoen, waarin profes-
sionele muzikanten een ode bren-
gen aan hun idool. En uiteraard is 
deze André Hazes undercoverses-
sie ook met een complete band, dus 
er wordt niet meegezongen met een 
band! Een 7-koppige band brengt 
een prachtig eerbetoon aan Neder-
lands’ beste volkszanger ooit!!

The Shack is vrijdag 6 oktober ge-
opend vanaf 20.30 uur en aanvang  
Purple Strangers is om 22.00 uur. 
Zondag 8 oktober open om 15.00 
uur en aanvang Marcel Scherpen-
zeel’s High Traditional om 16.00 uur. 
De entree is beide dagen 10 euro 
per persoon. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Ultieme Sint en Pieten bingo
Aalsmeer - Bij alle vrijwilligers van 
de stichting Sinterklaas in Aalsmeer 
is het jaarlijkse kinderfeest al volop 
in beeld. Druk zijn allen met de or-
ganisatie om alle kinderen in de ge-
meente weer een gezellige en com-
plete intocht van de Sint en zijn Pie-
ten aan te kunnen bieden. De orga-
nisatie van dit altijd zo gezellige en 
spannende kinderfeest brengt ui-
teraard kosten met zich mee en ge-
lukkig kan de stichting jaarlijks een 
beroep doen op een groot aantal 
sponsoren. Toch moet er natuur-
lijk ook ‘gewoon’ geld in de clubkas 
komen. Hier heeft de stichting iets 
op bedacht: De ultieme Sint en Pie-
ten bingo. Vorig jaar is deze voor de 
eerste keer voor volwassenen geor-
ganiseerd en het was gelijk een ge-

weldig succes. Daarom dit jaar weer 
voor alle grote, volwassen fans van 
het Sinterklaasfeest. Op zaterdag 25 
november is de bingo in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Zaal 
open vanaf 20.30 uur en de bal-
len gaan rollen om 21.00 uur. Gratis 
meespelen is er niet bij, dit avond-
je plezier met grappige prijzen kost 
10 euro per persoon. Kaarten zijn 
slechts één dag in voorverkoop ver-
krijgbaar en wel op woensdag 18 
oktober in De Zotte Wilg van 19.00 
tot 21.00 uur. Noteer in agenda en 
sprint deze avond naar de Uiterweg 
27a om uw/jouw aanwezigheid bij 
de ultieme Sint en Pieten bingo te 
verzilveren. De pinpas werkt deze 
avond niet, er kan uitsluitend con-
tant betaald worden!

Culturele instuif bij KCA
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer is op zoek naar nieu-
we wegen om kunst en cultuur in 
Aalsmeer te verspreiden en meer 
belangstellenden te trekken naar 
verschillende vormen van kunstui-
tingen. Het Oude Raadhuis is al ja-
ren de plaats waar de beeldende 
kunst tot zijn recht komt in de wis-
selende tentoonstellingen die daar 
plaats vinden. Op zondag 22 okto-
ber wil KCA ook gelegenheid ge-
ven om andere kunstvormen te ui-
ten. Er staat in het Oude Raadhuis 
een piano die zich prima leent voor 
een mooi pianostuk al dan niet be-
geleid door zang of andere instru-
menten. Gezien de aard van het ge-
bouw leent jazz zich minder. Wel 
voor andere vormen, zoals het voor-

dragen van proza of poëzie. Dit wil 
KCA graag op die zondag een po-
dium bieden. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat eens in de zes weken 
het Oude Raadhuis hiervoor open 
staat. Tijdens de braderie waren er 
al spontane uitingen met prachtig 
pianospel en zang.
Inwoners worden van harte uitge-
nodigd om de stoute schoenen aan 
te trekken en de sprong in het diepe 
te wagen. Musiceren op piano, met 
de stem of een ander instrument, 
het voordragen van proza of poëzie, 
eenieder is vrij om het te doen op 
zondag 22 oktober. De middag start 
om 15.30 uur. Aanmelden voor een 
voordracht of een optreden kan bij 
Wilbert Streng via 06-22627963 of 
via wjmstreng@hotmail.com.

Gevarieerd ‘bandhoppen’ 
met Wildcat en Cortez
Aalsmeer - Terwijl in de Arena za-
terdagavond 30 september werd 
genoten van misschien wel het laat-
ste concert van de Rolling Stones, 
bracht grote fan Rein van der Zee 
muziek van deze levende legendes 
in café Joppe. Met zijn band Wild-
cat bracht hij een scala aan rock 
en popnummers. De bekende co-
vers kon het vele publiek wel waar-
deren en liet dit menigmaal met ap-
plaus horen. 
Het was weer ‘band hoppen’, want 
ook in Bacchus was livemuziek. In 
het knusse culturele café werd ge-
trakteerd op een band van een heel 
ander muziek-kaliber. Uit Amers-
foort (helemaal) kwamen de vier 
heren en dame van de band Cortez. 
Prachtige, zelf geschreven luister-
liedjes werden gepresenteerd met 
heel veel enthousiasme en plezier. 
Duidelijk was te merken dat mu-
ziek maken met elkaar hobby num-
mer één is, ook leuk om te zien was 
het onderlinge respect voor elkaars 

kunnen. Serieus, maar met humor 
werden de veelal ballads gespeeld. 
Mooie songs met soms een dun 
laagje rock, dan weer met een flin-
ke, energieke dosis rock. Helemaal 
top. Het ‘arsenaal’ aan instrumen-
ten was indrukwekkend en geeft 
wellicht aan hoe gevarieerd dit op-
treden was: Gitaar (elektrisch en 
akoestisch), lapsteel, mondharmo-
nica, accordeon, basgitaar, mando-
line, banjo, drums, percussie (tam-
boerijn en shaking eggs). De zang 
werd verzorgd door Sander en De-
borah. Wel jammer overigens dat 
deze band niet meer publiek had 
dan een handjevol inwoners. 
Maar goed nieuws: Cortez, met al 
twee cd’s uit en een derde in de 
maak, was gecharmeerd van het 
knusse Bacchus en het enthousias-
me over hun optreden van de aan-
wezigen en de barmedewerkers dat 
ze graag nog een keer terug wil ko-
men naar Aalsmeer. Onthouden: 
Cortez (weer) in Bacchus: Gaan!

Dubbelconcert Harmonie 
met De Spaarnebazuin
Aalsmeer - Op zaterdag 14 okto-
ber trakteert Aalsmeers Harmonie 
op een duo-concert met De Spaar-
nebazuin uit Haarlem. Dirigent Ma-
ron Teerds staat voor beide orkes-
ten en zo ontstond het idee van een 
duo-concert. 
Op het programma staan onder an-
dere de stukken die Aalsmeers Har-
monie gaat spelen op het concours 
op 18 november in Zutphen. Daar-
naast staat er ook ander werk op het 
programma, en brengt de harmonie 
uit Haarlem ook diverse mooie stuk-
ken ten gehore. Uiteraard worden 

een aantal werken samen gespeeld, 
waaronder Moment for Morricone 
met bekende filmmuziek. Kortom, 
een heerlijke avond vol afwisselen-
de muziek.
Het concert wordt gehouden in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. 
De deuren gaan open om 19.30 uur 
en het concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn bij de leden en aan de 
deur te koop, ze kosten 5 euro per 
stuk en dit bedrag is inclusief een 
consumptie. Meer informatie over 
de harmonie en haar activiteiten: 
www.aalsmeersharmonie.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:NIEUW:

KOOPJE: TIP:

Westerngitaren 'Cort' 
vanaf  € 161,-

Drumstokken 'Nova'
set  € 7,95

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Viool 'Leonardo'
3/4  € 155,-

AANBIEDING:

Op 7 oktober met route van 7 kilometer

Fort Kudelstaart krijgt 
Step by Step op bezoek
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
7 oktober vindt vanaf 13.30 uur de 
achtste editie van het evenement 
Step by Step Aalsmeer plaats. Dit 
jaar staan er 800 deelnemers aan 
de start en vertrekken de stepteams 
vanaf 14.30 uur om de twee minu-
ten vanaf het terrein van voetbalver-
eniging FC Aalsmeer aan de Beet-
hovenlaan voor een route van 7 kilo-
meter met onderweg diverse hilari-
sche opdrachten en vragen. De eer-
ste opdracht bij FC Aalsmeer is een 
grootse stormbaan van 22 meter. De 
route gaat richting Fort Kudelstaart, 
hier wacht een verkenning, Dorps-
huis Kudelstaart waar de myste-
rie guest jureert en naar café Op de 
Hoek voor een team-workout. De 

teams keren vanaf dit punt weer te-
rug richting Aalsmeer en zullen een 
tussenstop maken bij het cactusbe-
drijf Ubink aan de Mijnsherenweg. 
Hier wacht eveneens een opdracht. 
Aangekomen bij het eindpunt (FC 
Aalsmeer) kunnen de deelnemers 
hun benen gaan los schudden en 
wat gaan eten. De DJ’s Kees Mark-
man en Marcel Wilkes zullen uiter-
aard weer hun steentje bijdragen 
aan het feestelijke sfeertje. Net voor 
de prijsuitreiking zal de mysterie 
guest regelrecht uit Het Dorpshuis 
vandaan nog enkele bekende num-
mers ten gehore brengen De orga-
nisatie is enorm benieuwd hoe ori-
gineel de teams dit jaar aan de start 
verschijnen. 

Vrijdag weer 
Bandbrouwerij
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 6 
oktober vindt weer de Bandbrou-
werij plaats in N201 aan de Zwar-
teweg. Jammen, spelen, luisteren 
en nieuwe dingen creëren op mu-
zikaal gebied samen met alle ande-
re aanwezige muzikanten in onge-
dwongen sfeer en met ondersteu-
ning van bandcoaches en andere 
ervaren muzikanten; er is plek voor 

iedereen; het maakt niet uit hoeveel 
ervaring je hebt en welke muziek je 
graag wilt maken, alles kan en al-
les mag! 
De Bandbrouwerij is wekelijks op 
vrijdagavond van 20.00 tot 00.00 uur. 
Ben je muzikant, nog nooit geweest 
en wil je eerst even de kat uit de 
boom kijken? Dat kan ook, de bar is 
geopend voor iedereen dus kom ge-
rust eerst even kijken of het je leuk 
lijkt, alle andere publiek is ook wel-
kom. De toegang tot de Bandbrou-
werij is gratis.

AGENDA





digitale en analoge bestemmingsplannen. De tervisielegging 
geschiedt om die reden digitaal en analoog. Het vastgestelde 
paraplubestemmingsplan met bijbehorende verbeeldingen, 
planregels en toelichting betreft bijna het gehele grondgebied 
van Aalsmeer. Het vastgestelde paraplubestemmingsplan ligt 
gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van 6 oktober 
2017 t/m 16 november 2017

De stukken zijn op de volgende wijze in te zien:
Digitaal
U kunt het digitale bestemmingsplan “ paraplubestemmings-
plan Parkeernormen” raadplegen op: 
- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
 web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.PP01-VG01
- de gemeentelijke website onder: http://0358.ropubliceer.nl

Analoog
U kunt het analoge bestemmingsplan “paraplubestemmings-
plan Parkeernormen” raadplegen op de gemeentelijke website 
onder: http://0358.ropubliceer.nl

Papier 
Het papieren paraplubestemmingsplan met bijbehorende stuk-
ken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij:
- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie:
 http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen
- de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1. Voor openingstijden zie: 
http://www.amstelveen.nl/baliebouwen

Beroepsmogelijkheid
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ont-
werp bestemmingsplan bij de gemeente kenbaar hebben ge-
maakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door 
een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken 
waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, 
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep 
in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Voorlopige voorziening 
Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op on-
verwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien 
het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepster-
mijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren 
op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar 
info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In 
een later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaar-
schrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Uiterweg 401-403, kadastraal bekend H 2430, 1431 AM (Z-

2017/047760), het oprichten van een woning
- Herenweg 47, 1433 GV (Z-2017/047780), het aanleggen 

van een in- en uitrit met een dam of brug
- Uiterweg 207, 1431 AE (Z-2017/048014), het plaatsen 

van enkele binnenwanden en een verdiepingsvloer in een 
schuur

- Kamperfoeliestraat 35, 1431 RL (Z-2017/048600), het ver-
breden van het kozijn in de linker voorzijde van de gevel

- Machineweg 12, 1432 ET (Z-2017/049006), brandveilig ge-
bruik t.b.v. kindercentrum Oostkroost 

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
-  Koningsstraat 36, 1432 JR (Z-2017/034584), het plaatsen 

van een dakkapel aan de voorgevel. Verzonden: 25-9-2017 
- Braziliëlaan 9A (kadastraal bekend B 9641), 1432 DG (Z-

2017/037101), het plaatsen van een zestal vlaggenmas-
ten op het terrein van het bestaande tankstation Biemond 
Aalsmeer. Verzonden: 27-9-2017

- Machineweg 208, Sectie B 9577 (kavel 7), 1432 GS (Z-
2017/031920), het plaatsen van een tijdelijke woonunit. 
Verzonden: 28-9-2017

- Nordiawerf 1-6, 1431 CK (Z-2017/035418), het aanpassen 
van de reeds verleende vergunning Z-2014/073557 voor 
wat betreft de indeling van de begane grond van alle 3 de 
woonblokken. Verzonden: 29-09-2017

Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie.
- Mendelstraat 21, 1431 KK (Z-2017/029992), het plaatsen 

van een puntdak voorzien van dakkapellen aan de voor- en 
achterzijde. Verzonden: 27-09-2017

Vergunning geweigerd *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 246 A, 1432 BB (Z-2017/015040), het wij-

zigen van de indeling van de verdieping t.b.v. het toevoe-
gen van drie woningen. Verzonden: 28-9-2017

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding is geaccepteerd:

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

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
5 oktober 2017

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

OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING 
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

- Oosteinderweg 23a en 27, 1432 AC (Z-2017/047784), het 
gedeeltelijk slopen van 2 woningen

- Bilderdammerweg 119 kwek, 1433 HG (Z-2017/048172), 
het slopen van een kas en schuur

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenemen-
tenvergunning is aangevraagd:
- Route door de Zijdstraat, eindigend bij het Raadhuis (Z-

2017/031070), Intocht Sinterklaas op 18 november 2017, 
ontvangen 2 oktober 2017

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

Collectevergunning (aanvragen)
- Kudelstaart (Z-2017/048879), Geld inzamelen door Car-

navalsvereniging De Pretpeurders van 13 tot 17 november 
2017, ontvangen 3 oktober 2017

AANVRAAG STANDPLAATSVERGUNNINGEN*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 5:18 van de APV de volgende aanvraag 
voor een standplaatsvergunning is ontvangen. 
- Praamplein /Poldermeesterplein (Z-2017/045994) Scouting 

Tiflo Aalsmeer (verkopen van plantenbakken), ontvangen 
14 september 2017.

TER INZAGE
t/m 05-10-17 Voorontwerp van het bestemmingsplan “Her-

ziening Kudelstaart op onderdelen – Kudel-
staartseweg 67-73”

t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oostein-
de - Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken

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

t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving 
openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en 
toekennen naamgeving openbare ruimte ”Bur-
gemeester Hoffscholteweg” aan de toekomsti-
ge weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg 
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848) 

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

t/m 02-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herzie-
ning Hornmeer-Meervalstraat-Roerdomplaan’, 
beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit (met 
de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het 
ontwerpbestemmingsplan) ter inzage met in-
gang van 22 september 2017 t/m 2 november 
2017

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

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

t/m 16-11-17 Het vastgestelde paraplubestemmingsplan met 
bijbehorende verbeeldingen, planregels en 
toelichting

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

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

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Sariman F.C. 26-07-1982 25-09-2017

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aan-
vragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de 
hoogte is van de verblijfplaats van boven-genoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openings-
tijden 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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN

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 Publieksza-ken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van de-ze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Ozimkowski M.F. 26-04-1974 25-09-2017

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridi-sche Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit 
 waartegen u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hier-voor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor meer 
informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift in-
dienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van 
het gemeentehuis.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
‘PARAPLUBESTEMMINGSPLAN PARKEERNORMEN’

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 
28 september 2017 het bestemmingsplan “paraplubestem-
mingsplan Parkeernormen” heeft vastgesteld zowel digitaal 
(IDN: NL.IMRO.0358.PP01-VG01) als analoog. Dit paraplube-
stemmingsplan regelt het opnemen van de parkeernormen in 
bijna alle bestemmingsplannen. Hierdoor kunnen alle nieuwe 
ontwikkelingen worden getoetst aan de thans geldende par-
keernormen die zijn vastgesteld door de gemeente Aalsmeer. 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft met ingang van 7 april 
2017 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.

Ter inzage
Het vastgestelde paraplubestemmingsplan herziet gedeeltelijk 
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Wandelen langs kunstkasten (14)
Michelle De la Haye: “Gedicht 
heeft zoveel zeggingskracht”
Aalsmeer - In eerste instantie keek 
Michelle De la Haye wat sceptisch 
tegen de kunstkasten op het Praam-
plein aan. “Bij mij ontstond meteen 
de gedachte: Waarom alleen maar 
voorstellingen? Wat ik miste was 
een gedicht.” Voortvarend als Mi-
chelle is, zocht zij contact met be-
denker en organisator Lex Berghuis. 
Opperde het idee van een stukje 
tekst, als in een gedicht. Het sponta-
ne antwoord was: “Natuurlijk waar-
om niet. Ga je gang.” 
Zij kon kiezen uit drie plekken. 
“Twee vielen er wat mij betreft af, 
ik vond ze te ver van de buitenwe-
reld staan.” Maar de derde plek be-
viel haar. Wanneer Michelle ver-
telt over de dag waarop de elektri-
citeitskasten langs het Pelgrimspad 
door de verschillende Aalsmeerse 
inwoners werden veranderd in een 
kunstkasten, beginnen haar ogen te 
stralen. “Het was zo een bijzondere 
dag, de regen bleef ver weg en door 
Frans Huijbregts (toen nog welzijns-
werker in de gemeente) werden wij 
verwend met lekkere broodjes en 
drankjes.”
Waarom een gedicht? “Ik ben dol op 
taal, maar kwam wel op een gege-
ven moment tot de ontdekking dat 
ik in een gedicht meer kan vertellen 
dan in een stukje proza. Het werd 
mijn manier van communiceren.”
Het gedicht dat werd gekozen past 
goed bij de omgeving. “Ik had drie 
gedichten geschreven. Terwijl ik 
daar stond te overwegen wat mijn 
uiteindelijk keuze zou worden, 
kwam vanaf de overkant een moe-
der eend aangewaggeld met haar 
jongen in het gelid achter zich aan. 
Zo werd als vanzelf bepaald dat het 
dit gedicht moest worden. Ik hoefde 

niet meer te kiezen, de moedereend 
had voor mij gekozen.”

Contact met bewoners
Omdat het kunstkast project gaat 
over verfraaiing maar ook over 
buurtverbinding, zocht Michel-
le contact met omringende bewo-
ners. Met deze reactie is wel duide-
lijk hoe de kunstkast wordt gewaar-
deerd: “Een paar meisjes kwamen 
tijdens het maken nieuwsgierig kij-
ken. Wat is dat, wilde één van hen 
weten. Na mijn uitleg huppelden ze 
weer vrolijk naar huis. Ze hebben 
het nieuwtje aan hun moeder ver-
teld en zij kwam naar mij toe met 
een blad waarop een theepot, kop-
jes en koekjes. Wat leuk dat hier ge-
kozen is voor een gedicht dat ook 
kinderen aanspreekt, zei ze.”
Inmiddels is Michelle verhuisd. “Ge-
lukkig laat ik met mijn gedicht iets 
moois voor Aalsmeer achter.”
Janna van Zon 

Toneelvereniging brengt 
stuk ‘Calender Girls’
Kudelstaart - Al ver voor de zomer 
is een enthousiaste groep ervaren 
toneelspelers onder professionele 
begeleiding aan het repeteren voor 
een bijzonder toneelstuk: Calender 
Girls. Wellicht kent u deze Ameri-
kaanse film? Deze voorstelling zal u 
de film direct doen vergeten en met 
glans gaan overtreffen!

‘Oud gedienden’
De cast bestaat uit een groot aan-
tal ‘oud gedienden’ en bekende ge-
zichten van de toneelvereniging Ku-
delstaart: Tineke van Kleef, Corrie 
van der Peet, Lia Bon, Yvonne Wels, 
Annelies Onken en Anita van Leeu-
wen hadden het plan gevat om nog 
1 keer met elkaar iets groots en bij-
zonders op toneel uit te voeren. 
Zij zijn allen al heel veel jaar met 
de vereniging verbonden en wil-
len graag nog eenmaal in deze sa-
menstelling voor u schitteren op de 
bühne. Uiteraard worden zij onder-
steund door een club spelers die de 
fans maar wat graag in actie zien, 
te weten Helga de Zanger, Liesbeth 
Zeldenthuis, Wim Zandvliet en Pe-
ter van Neijenhof. Deze gezellige 
groep staat onder bezielende lei-
ding van regisseuse Petra Daalman. 
En hoewel er al maanden gerepe-
teerd wordt, stijgt de spanning nu 
de speeldata dichterbij komen. 

Kalender zonder kerk of brug
U wordt in november op een bijzon-
der, boeiend verhaal getrakteerd dat 
gaat over een vrouwenvereniging 
die jaarlijks een kalender maakt 
voor een goed doel. En rondom zo’n 
kalender hoort natuurlijk een thema. 
Deze keer willen de dames eens iets 
anders kiezen dan de afbeelding 

van een brug of oude kerk. Na veel 
wikken en wegen bedenkt één van 
de dames het lumineuze idee om 
een naaktkalender te maken waar-
bij de opbrengst bestemd is voor het 
KWF-fonds. U kunt zich voorstellen 
dat dit alles nogal wat hilariteit met 
zich mee brengt. Echter het verhaal 
omzeilt ook de nare kanten van het 
leven niet en de vriendschap tussen 
de dames wordt behoorlijk op de 
proef gesteld. De voorzitster van de 
vrouwenvereniging heeft haar han-
den vol aan de dames die heel ver 
willen gaan voor het goede doel. Of 
de kalender een succes wordt, dat 
zal die avond blijken!

Kaartverkoop start 21 oktober
Komt dat zien, komt dat zien! De 
feestelijke première staat gepland 
voor vrijdag 10 november, dan ligt 
de rode loper voor u uit. De regu-
liere voorstellingen zijn zaterdag 18 
november, vrijdag 24 november en 
zaterdag 25 november. Kaarten kos-
ten 10 euro per stuk en zijn op za-
terdag 21 oktober tussen 11.00 uur 
en 13.00 uur te koop in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Er van uit 
gaande dat nog niet alle avonden 
daarna uitverkocht zijn, kunnen tic-
kets vanaf 23 oktober ook gekocht 
worden bij Gall&Gall in Kudelstaart 
en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat 
van Aalsmeer. 
De groep spelers is er van overtuigd 
dat het Dorpshuis van Kudelstaart 
zal trillen van opwinding en dat 
het lang onrustig zal blijven in Ku-
delstaart en Aalsmeer, want zij be-
loven u een schitterende avond uit 
waar een lach en traan elkaar zullen 
afwisselen! Van harte welkom bij de 
Calender Girls.

De vrouw met ‘the bedroom eyes’
Feestelijke opening seizoen 
Bob & Gon met ‘La Dietrich’
Aalsmeer - Zondag 15 oktober 
om 15.00 uur begint het theatersei-
zoen pas echt! Bob & Gon ontvan-
gen in hun club - het leukste klein-
ste theater van Nederland - Wilma 
Bakker die als La Dietrich haar pu-
bliek een heerlijke middag gaat be-
zorgen. Gastheer Bob van den Heu-
vel zag ‘La Dietrich’ meerdere ma-
len in het prachtige Amsterdamse 
Art Deco Theater Tuschinski optre-
den. “Zo heerlijk om te zien en om 
naar te luisteren. Fantastisch dat zij 
nu naar Aalsmeer komt.”
De gasten van Bob & Gon worden 
door La Dietrich meegenomen naar 
de nachtclubs van Hollywood en Las 
Vegas, van Parijs, Berlijn en London 
en maken het magische leven mee 
van deze internationale ster met 
de ‘the bedroom eyes’. Voeg daar 

aan toe de inmiddels legendarisch 
woorden van schrijver Godfried Bo-
mans; “Ik wou dat mijn vrouw maar 
één been had zoals dat van Marle-
ne Dietrich.” Dan weet u genoeg wat 
voor een middag u te wachten staat!

Rode draad
Maria Riva - de dochter van de door 
velen aanbeden actrice en zangeres 
- schreef over het leven van haar 
moeder. Haar woorden vormen de 
rode draad van het programma.
Er kunnen geen abonnementen 
voor het komende seizoen meer be-
steld worden, maar er zijn voor de-
ze voorstelling in Studio’s Aalsmeer 
nog wel enkele losse kaarten te 
koop! Te verkrijgen bij Espago in de 
Ophelialaan 51
Janna van Zon

Concert ‘Ein Deutsches Requiem’
ACOV in Open Hof kerk
Aalsmeer - Op zaterdag 14 oktober 
voert ACOV ‘Ein Deutsches Requi-
em’ van Johannes Brahms uit on-
der leiding van Danny Nooteboom. 
Aan het concert werken mee de so-
praan Elise van Es en de bas Ago 
Verdonschot. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door Julia Bui-
zer en Julia Zaytseva op de vleugel. 
Ago Verdonschot is dirigent en zan-
ger en heeft een breed repertoire. 
Hij dirigeerde onder andere de Lon-
dense versie van Ein Deutsches Re-
quiem. Elise van Es studeert aan de 
Universität Mozarteum in Salzburg 
en is naast haar studie als koor-
lid verbonden aan het professione-
le Salzburger Bachchor. Het requi-
em componeerde Brahms in de pe-
riode 1865 tot 1868. Het huidige vijf-
de deel werd pas in mei 1868 ge-

schreven en na twee voeringen aan 
het werk toegevoegd. Het volledige 
zevendelige werk beleefde zijn pre-
mière op 18 februari 1869 in Leip-
zig. Brahms gaat anders om met de 
gebruikelijke betekenis van het re-
quiem, het gaat niet uit van de be-
geleiding van de stervende, maar 
van de hulp en troost aan de na-
bestaanden. Hij koos daarom on-
der andere teksten uit het Oude en 
Nieuwe Testament in de vertaling in 
het Duits van Maarten Luther. Om 
20.00 uur begint het concert in de 
Open Hof Kerk aan de Ophelialaan 
247. Kaarten kosten 15 euro per stuk 
en zijn verkrijgbaar bij Boekhuis in 
de Zijdstraat, Kraan Mode aan de 
Aalsmeerderweg, bij de leden en 
voor aanvang van het concert in de 
kerk en via de website: www.acov.nl. 

Dirigent Danny Nooteboom, Elise van Es, sopraan en Ago Verdonschot, bas

Najaarsconcert Gert van 
Hoef in het Lichtbaken
Rijsenhout - Op zaterdag 14 okto-
ber zal Gert van Hoef een concert 
geven in Het Lichtbaken in Rijsen-
hout. De jonge organist/pianist zal 
diverse mooie stukken gaan spe-
len, onder andere filmmuziek, klas-
sieke stukken en diverse christelij-
ke nummers. Vanaf zijn 13e is Gert 
zich serieus gaan richten op mu-
ziekles. Les gehad bij diverse men-
sen. Op het conservatorium in Den 
Haag heeft hij les gehad van Jos van 
der Kooy, met diverse lessen in de 
mooie Westerkerk van Amsterdam. 
Veel bekendheid heeft hij verkregen 
door de vele filmpjes op youtube 
met inmiddels al meer dan 22.000 
volgers. Op zaterdagavond 14 ok-
tober dus in Rijsenhout. Aanvang 
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Kaar-
ten zijn te bestellen via zwaardvdjo-
han@hotmail.com en kosten 10 eu-
ro voor volwassenen en 5 euro voor 

kinderen tot en met 16 jaar. De en-
treeprijs is inclusief koffie of thee in 
de pauze. Het Lichtbaken is te vin-
den aan de Aalsmeerderweg 751 
in Rijsenhout. Ook aan de zaal nog 
kaarten te koop, maar liever vooraf 
reserveren.

Expositie in het Oude Raadhuis
6e Amazing Amateurs kan 
nog stemmen gebruiken
Aalsmeer - De zesde editie van 
de Amazing Amateurs in het Ou-
de Raadhuis loopt alweer op z’n 
einde. De expositie met werk van 
Aalsmeerse en Kudelstaartse ama-
teurkunstenaars is nog tot en met 
15 oktober te bekijken. Ook dit jaar 
mag het publiek van zich laten ho-
ren en stemmen voor het fraaiste 
kunstwerk. De maker van het kunst-
werk met de meeste stemmen wint 
voor één jaar de Gouden Penseel. 
Daarnaast doet de vakjury een duit 
in het zakje. Zij gaat de ingebrach-
te kunstwerken beoordelen op basis 
van vier criteria te weten; kwaliteit, 
kleurgebruik, techniek en originali-
teit. De vakjury kan daarbij drie prij-
zen toekennen.
Deelnemende kunstenaars waren 
volledig vrij in de keuze met welk 
kunstwerk ze voor het voetlicht 
wilde treden. KCA stelt geen the-
ma vast en er is geen ballotage. De 
stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
biedt deelnemers wel de kans hun 
werk in een professionele omgeving 
te presenteren aan een breed pu-
bliek. Tot nu toe zijn er al meer dan 
200 stemmen uitgebracht, maar na-
tuurlijk hoopt de tentoonstellings-
commissie dat het er nog veel meer 
worden. Er zijn meer dan genoeg 
kunstwerken te zien. Het is een heel 

gevarieerde expositie waarbij ab-
stracte boompartijen en bloemstille-
vens gewoon naast een zogend lam 
en een portret hangen. Ook de beel-
den zijn heel verschillend. Zij varië-
ren van abstracte stukken hout tot 
en met het gekleide kopje van een 
kleinkind. En dan zijn er ook nog fo-
to’s en bijzonder glaswerk te zien. 

Met plezier en gedrevenheid
Zeker is dat alle amateurkunste-
naars met plezier en een zekere ge-
drevenheid al korter of langer met 
de ‘kunsten’ bezig zijn. De één schil-
dert herinneringen of doet dat van 
foto’s en de ander hakt in steen 
tot het af is. Alles bij elkaar geno-
men heeft deze editie een heel bij-
zondere tentoonstelling opgeleverd 
met werk gemaakt door maar liefst 
35 kunstenaars. Kortom, de moeite 
waard om even langs te gaan en het 
kunstwerk van uw keuze bekend te 
maken. 
De prijzen worden zondagmiddag 
15 oktober uitgereikt rond de klok 
van half vier. Dat vindt plaats in het 
altijd sfeervolle Oude Raadhuis in 
het hart van Aalsmeer. De exposi-
tie is nog te bezoeken tot en met 15 
oktober van donderdag tot en met 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Adres: Dorpsstraat 9.

KCA klassiek
Groot geluksgevoel bij 
optreden Trio Sonare
Aalsmeer - Op de eerste dag van 
het laatste kwartaal van 2017 - zon-
dag 1 oktober - bezorgde Trio So-
nare de muziekliefhebbers met hun 
optreden in de Oud Katholieke Kerk 
een groot geluksgevoel. Het was 
weer zo een KCA klassieke muziek-
middag die je iedereen gunt. Heerlij-
ke bekende klanken met passie uit-
gevoerd.

Vlammend rood
Rood staat voor de kleur van de lief-
de en bij de Japanners voor rijkdom. 
Deze kleur was ook de zichtbare be-
kende rode draad gedurende het 
hele concert. Sopraan Dewi Bodde-
ke straalde in haar vlammend rode 
jurk. Wat een mooie warme klank en 
wat een techniek liet zij zien en ho-
ren. En hoewel pianist Andor Bod-
deke en zijn 18 jarige zoon Papillon 
allebei in het zwart gekleed waren, 
is ook bij hen de liefde en het be-
sef van de rijkdom die muziek biedt 
onmiskenbaar. Het Trio Sonare - een 
familie met muzikale genen - weet 
een eigen kleur en interpretatie te 
geven aan hun wijze van musiceren. 
Die eigenwijzigheid maakt het al-
leen maar nog leuker om naar hen 
te luisteren. Zoals de pianist Cho-

pin’s Ballade in g klein vertolkte 
echt super! Het Halleluja van Hän-
del zorgde voor kippenvel momen-
ten. De melancholie van de herfst in 
het nummer Autumn leaves werd zo 
mooi vertolkt dat je kleuren van de 
herfst voor je zag. En de verrukkelij-
ke Czardas van Vittorio Monti zo ei-
gen en brutaal uitgevoerd door Pa-
pillon. Wat een mooi geluid weet hij 
te krijgen uit zijn viool die de naam 
Lena draagt. Vioolbouwer Theo Dek-
ker uit Zutphen bouwde de viool in 
2011 en gaf de viool de naam van 
zijn op 15-6-2011 geboren klein-
dochter. De strijkstok kreeg Papil-
lon van het Nederlands Instrumen-
ten Fonds, een waardevol cadeau. 

Harp duo Dyade
Het volgende KCA klassiek concert 
is zondag 12 november dan treedt 
het harp duo Dyade op. U wordt van 
harte uitgenodigd dit ook weer bij-
zondere concert - dat op verzoek 
van de trouwe muziekliefhebbers te-
rug komt - bij te wonen. En neem 
eens een andere liefhebber van mu-
ziek mee. Meer informatie bij Wilbert 
Streng via wjmstreng@hotmail.com

Janna van Zon

Zondag in Studio’s Aalsmeer
KWF Korenmarathon met 
Davanti en nog 24 koren
Aalsmeer - Aanstaande zon-
dag 8 oktober wordt in de Studio’s 
Aalsmeer de tweede KWF Koren-
marathon gehouden. Het publiek 
wordt getrakteerd op totaal 25 ko-
ren, zowel uit Aalsmeer als daarbui-
ten, die verdeeld over vier zalen op-
tredens gaan verzorgen. Met elkaar 
presenteren zij een heel afwisse-
lend aanbod van repertoire en gen-
res. De Korenmarathon vindt plaats 
van 10.30 tot 17.00 uur. Kaarten kos-
ten in de voorverkoop 10 euro en 
de opbrengst van de dag komt ten 
goede van het KWF. Het Aalsmeers 
vrouwenensemble Davanti staat om 
11.00 en om 13.00 in de Club voor 
een optreden van een half uur. Op 
haar mooie eigen wijze zullen de 

vijftien vrouwen een A-capella pro-
gramma ten gehore brengen.

Eigenwijs en eigentijds
Achter de schermen wordt er in-
middels heel druk gewerkt aan een 
unieke samenwerking én uitvoe-
ring van Davanti die tot stand is ge-
komen met Toneelvereniging Ku-
delstaart! Naar een oorspronkelijk 
verhaal van Paul Biegel presente-
ren TVK en Davanti op 8 december 
in de Open Hof Kerk in Aalsmeer 
‘Een Eigentijds Kerstverhaal in Con-
cert’. Samen op de planken, klassie-
ke zang in een modern kerstverhaal!
Meer informatie over Davanti en 
haar optredens is te vinden op: 
www.davanti.nl

Oktober kindermaand bij 
Crash Verzetsmuseum
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 in 
Fort Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460. Voor de kinderen is er 
een speurtocht die ze naar alle ‘hoe-
ken en gaten’ in de tentoonstelling 
brengt. Een klein prijsje ligt in het 
verschiet! Voor de ouders of bege-
leiders is het 2e kopje koffie of thee 
gratis. Naast de tentoonstelling in 
het Fort heeft het museum ook nog 
een hal waar het beroemde Engelse 
jachtvliegtuig de Spitfire is te zien.

Niet vergeten
Crash vindt het belangrijk dat in de-
ze Kindermaand specifiek aandacht 
zal worden besteed aan de jong-
ste generatie. Motto is ‘Leren niet te 

vergeten, niet vergeten te leren’ en 
het museum zet hierin een stap die 
erop gericht is vooral ook heel jon-
ge mensen iets mee te geven over 
de waanzin van oorlog die zoveel 
slachtoffers heeft gemaakt en waar-
in zoveel offers zijn gebracht. Maar 
er zal ook aandacht aan de bevrij-
ding worden besteed waardoor nu 
immers in vrijheid geleefd wordt.
Het Crash museum is iedere zater-
dag geopend van 11.00 tot 16.00 
uur. De hele maand oktober is de 
toegang dus voor kinderen gratis, 
ouders en begeleiders betalen 3,50 
euro. Kijk voor meer informatie op 
www.crash40-45.nl.

Museumbezoek
Ook andere musea in de gemeen-
te zijn een bezoek waard en zijn 
ook leuk om te zien voor de jong-
ste inwoners. In galerie Sous-Terre is 

net een nieuwe expositie geopend. 
‘Highlight’ is het thema en bezoe-
kers zijn iedere zaterdag en zondag 
welkom in de pompkelder tegen-
over de watertoren tussen 13.00 en 
17.00 uur. 
In het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat kan kennis gemaakt wor-
den met Aalsmeers talent. De ten-
toonstelling Amazing Amateurs laat 

beelden, tekeningen en schilderijen 
zien van talentvolle inwoners. Een 
aanrader! Iedere donderdag tot en 
met zondag geopend van 14.00 tot 
17.00 uur en de toegang is gratis.
Of ga de Historische Tuin ontdek-
ken. Hier ligt voor kinderen een leu-
ke speurtocht klaar. Iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend. Ingang 
via het Praamplein. 
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In gesprek met gemeente over wel of niet een volgende keer

Winst bandjesavond voor KWF
Aalsmeer - De vier organiseren-
de horecazaken schenken de winst 
van Bandjesavond 2017 in zijn ge-
heel aan KWF Kankerbestrijding. Of 
het evenement volgend jaar ook kan 
doorgaan is nog onzeker.
Op de laatste zaterdag van juni vond 
in het Centrum de jaarlijkse Band-
jesavond plaats. Helaas kon de spin-
ningestafette voor het KWF die ge-

pland stond voor de middag niet 
doorgaan omdat er te weinig ani-
mo was voor de huur van de spin-
ningfietsen. De organiserende hore-
cazaken besloten daarom een deel 
van de baropbrengst van Bandjes-
avond te doneren aan het KWF. Ook 
stonden er verschillende bussen op 
het plein waar bezoekers muntjes in 
konden doneren. Het heeft even ge-

duurd, maar de opbrengst is intus-
sen bekend. Er is voor 165,70 euro 
aan muntjes ingeleverd en de hore-
ca schenkt de gehele winst van de 
avond à 480 euro aan het KWF. Dat 
betekent 645,70 euro voor het goe-
de doel! Nu denkt u misschien, de 
hele winst van Bandjesvond? Ja, dat 
klopt! Bandjesavond is van oudsher 
een gratis toegankelijk evenement. 

De organisatie van Bandjesavond: v.l.n.r. Danny van Duinen (De Jonge Heertjes), Jerry van Nood (Bar Restaurant de 
Praam), Mellanie Arkesteijn (het Wapen van Aalsmeer) en Jan van Schuppen (Café Bar Joppe).

De kosten van podium, bars, toilet-
ten, beveiliging, etc. zijn zo hoog ge-
worden dat het lastig is om in een 
paar uurtjes de kosten terug te ver-
dienen, zelfs met sponsoring zoals 
dit jaar van onder andere Heineken, 
Multi Supplies en Ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer.

Handhaving
Vanwege het nieuwe evenementen-
beleid, waarbij op het Raadhuisplein 
geen grote festivals met versterk-
te muziek gewenst zijn in verband 
met het klankkasteffect, werd met 
de gemeente afgesproken om dit 
jaar tot uiterlijk 24.00 uur live mu-
ziek ten gehore te brengen. Daar-
na nog tot 01.00 uur de bars open 
met een niet te hard muziekje. Vlak 
voor Bandjesavond werd de vergun-
ning verleend. Tot grote schrik van 
de organisatie mocht er, ondanks de 
mondelinge afspraken, na 24.00 uur 
geen muziek meer te horen zijn. Tij-
dens Bandjesavond stond handha-
ving om 23.55 uur klaar om te zor-
gen dat de muziek helemaal uit ging. 
Het publiek was op zijn zachtst ge-
zegd ‘not amused’ en vertrok mas-
saal.

Evaluatie 
Volgende week donderdag 12 okto-
ber is de evaluatie met de gemeen-
te. De organisatie van Bandjesavond 
heeft de gemeente al laten weten 
dat er alleen een volgende Bandjes-
avond komt wanneer het feest tot 
01.00 uur mag doorgaan. Het laat-
ste uurtje is te belangrijk om uit de 
kosten te komen. De horeca hoopt 
op een positieve uitkomst, zodat het 
toch mogelijk blijft deze voor veel 
Aalsmeerders bekende en oh zo ge-
zellige traditie in stand te houden.

Hans Alderden (links) en Jan Willem de Wijn voor de ‘foutste vlag’ van 
Aalsmeer. Volgorde moet zijn: rood van de aardbei, groen van het blad en 
zwart van de grond.

Belangstellenden tijdens de opening van ‘Oudst Aalsmeer’.

Werk in uitvoering!
Foutste vlag Aalsmeer bij 
opening ‘Oudst Aalsmeer’
Aalsmeer - Zaterdag 30 september 
opende de stichting Oud Aalsmeer 
de tentoonstelling ‘Oudst Aalsmeer’ 
in het Historisch Centrum op de His-
torische Tuin. Samen verwijderden 
de samenstellers van de expositie, 
Jan Willem de Wijn en Hans Alder-
den (voorzitter en vicevoorzitter van 
de stichting), een Aalsmeerse vlag 
van het startpaneel. Tot veler verras-
sing bleek het te gaan om de ‘fout-
ste vlag’ omdat de kleurvolgorde 
van de drie banen niet klopte.
Het verwijderen van de verkeer-
de vlag was volgens De Wijn sym-
bolisch voor de expositie die geheel 
openstaat voor voortschrijdend in-
zicht. Dat geldt zowel voor de tien-
tallen gedateerde voorbeelden op 
de 14 grote panelen als voor de 
eveneens van een jaartal voorziene 
tientallen voorwerpen. 

Terug in geschiedenis
Aalsmeerders, Kudelstaarters en 
Kalslagers worden uitgenodigd om 
met voorwerpen te komen die nog 
ouder zijn dan die in de tentoon-
stelling. Of met andere voorwerpen 
waarvan zij vermoeden dat die het 
oudst in Aalsmeer zijn. “We probe-
ren de tijdlijn van ‘Oudst Aalsmeer’ 
steeds verder terug te leggen in 
de geschiedenis”, aldus De Wijn. 
“Daarmee willen we van deze ex-
positie een soort ‘werk in uitvoering’ 
maken. Het zou eigenlijk wel mooi 
zijn als over een jaar deze tentoon-

stelling een heel andere, oudere, sa-
menstelling heeft dan de huidige.”

Pelgrimsfluit
Het oudste voorwerp in het Histo-
risch Centrum is nu een pelgrims-
fluit uit de 13de eeuw die werd ge-
vonden bij opgravingen rond het 
Oude Raadhuis. Het jongste oud-
ste voorbeeld is een Italiaanse hou-
ten racefiets uit 1936. Wie wil zien 
wat er zoal aan oudste voorwerpen 
en feiten in ‘Oudst Aalsmeer’ bo-
ven water zijn gekomen, kan een 
blik werpen op de 14 panelen. Er is 
dit keer (vanwege het voortschrij-
dend inzicht) geen gids van de ten-
toonstelling gedrukt, maar de pane-
len zijn gratis te downloaden van de 
website www.stichtingoudaalsmeer.
nl onder ‘Historisch Centrum’. Mo-
gelijk toekomstige wisselingen in 
het tentoongestelde zullen worden 
verwerkt in aangepaste edities van 
deze digitale gids.  

Tot en met volgend jaar
Maar de beste indruk krijgt u na-
tuurlijk door een bezoek te brengen 
aan de Historische Tuin. Het His-
torisch Centrum Aalsmeer maakt 
daar onderdeel van uit. De expositie 
volgt de openingstijden van de His-
torische Tuin en zal tot en met vol-
gend jaar te zien zijn. Stichting Oud 
Aalsmeer is benieuwd naar het ver-
volg dat de inwoners van de ge-
meente zullen aandragen.

Maandag opfrisavond Windows
Videoclub Aalsmeer verhuist 
mee met buurthuis 
Aalsmeer - De voormalige voetbal-
kantine aan de Dreef 1 werd het af-
gelopen half jaar flink onderhan-
den genomen door de gemeente 
en vrijwilligers van Buurthuis Horn-
meer. Het resultaat mag er zijn en 
daar zullen veel verenigingen dank-
baar gebruik van maken. Zo ook de 
videoclub Aalsmeer die op maan-
dag 9 oktober een opfrisavond van 
het populaire Windows besturings-
systeem op het programma heeft 
staan. Voor de invulling van de club-
avonden dit seizoen hebben bestuur 
en programmacommissie getracht 
zich in te leven waar leden en mo-
gelijk belangstellenden van buiten 
de vereniging behoefte aan heb-
ben. Dat blijken niet altijd onder-
werpen te zijn die alleen met filmen 
te maken hebben. Filmers ondervin-
den nogal eens problemen met het 
binnenhalen van opgenomen film-
materiaal op de computer. Waar zet 
ik wat en kan ik het dan ook terug-
vinden?

Back-up maken
Wat te denken van een recent on-
derzoek dat 38% van de Nederlan-
ders niet weet wat een back-up is. 
19% maakte voor geen enkel be-
stand een back-up. Als er een back-
up gemaakt wordt, doet 74% dat op 
een externe harde schijf. 62% van de 
Nederlanders heeft al digitale foto’s 
verloren, waarvan 37% ze niet meer 
kon herstellen. Voorzitter Gerard van 
Schie: “Hoe dit bij filmamateurs zit 
is niet bekend. Het is wel iets om 
over na te denken. Wij als videoclub 
gaan daar wel extra aandacht aan 
besteden. We zijn wel geen compu-

terclub, maar hebben dat apparaat 
wel nodig bij onze filmmontage. Het 
is dan wel zaak dat we zonder pro-
blemen kunnen werken, anders mo-
tiveert het niet om met deze prach-
tige hobby door te gaan.” Ook aan 
het videomontage programma MA-
GIX wordt wederom aandacht be-
steed. Clublid Henk Westerhof gaat 
weer twee cursusavonden over dat 
systeem verzorgen, waarbij hij na-
tuurlijk de nieuwste wijzigingen in 
het programma onder de aandacht 
zal brengen. Verder gaan de leden 
weer mooie films bekijken en ana-
lyseren, komt de regionale rondreis-
jury een avond langs en staat er een 
informatieavond over filmanimatie 
in de planning. En niet te vergeten, 
de doe-avonden waar met meege-
brachte videocamera’s, lampen en 
andere attributen opdrachten wor-
den uitgevoerd. Kortom, veel varia-
tie, leermomenten en gezelligheid.

Sfeer proeven
Het volledige programma is te vin-
den op de website www.videoclub-
aalsmeer.nl of op te vragen bij het 
secretariaat: Susan Griekspoor, Ger-
berastraat 117, 1431 RA Aalsmeer. 
Tel: 0297-327490, mail: susangriek-
spoor@xs4all.nl Belangstellenden 
die een avond willen meemaken om 
de sfeer te proeven zijn van harte 
welkom. 
Wil je lid worden of de cursusavon-
den bijwonen? Neem dan wel even 
contact op met de secretaris. De 
clubavonden worden gehouden in 
de nieuwe locatie van Buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1 en begin-
nen om 20.00 uur.

De Menenpoort te Ieper  

Caritas op reis naar België
Aalsmeer - Het interkerkelijk koor 
Caritas gaat dit weekend naar de 
Zuiderburen. De koorleden gaan in 
België met elkaar genieten van de 
mooie stadjes Gent en Brugge. Na-
tuurlijk gaat het koor daar ook zin-
gen. Er zijn optredens geregeld op 
zaterdag in Ieper. Om 5 uur ’s mid-
dags gaat het koor zingen tijdens de 
mis in de kathedraal en om acht uur 
’s avonds bij de herdenkingsplech-
tigheid aldaar. Ieper is tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog een enorm slagveld 
geweest, waar vele militairen ge-
sneuveld zijn. De Menenpoort is een 
gedenkteken aan deze tijd en bij de-
ze poort wordt sinds 1928 iedere dag 
om 20.00 uur een plechtige herden-
king gehouden. De ‘Last Post’ wordt 
gespeeld en op 7 oktober aanstaan-
de mag Caritas daar een mooi lied 
zingen. ‘Lead me Lord’ is één van de 
liederen, waarin Rianne een prach-
tig, gedragen solo zal zingen. Ook zal 
het koor een bloemenkrans neerleg-
gen, gemaakt door Judith, die ook 
lid van Caritas is. Zo zullen daar dus 

Aalsmeerse bloemen liggen! Zon-
dag 8 oktober treedt het koor op in 
Gent, in de Onze Lieve Vrouwe Pie-
terskerk, om 11.00 uur. Tijdens de-
ze mis zal Caritas een aantal liederen 
uit het eigen repertoire zingen. Daar-
naast heeft het koor zich goed voor-
bereid en zal ook een aantal katho-
lieke nummers zingen, wat zeker de 
moeite waard is om te beluisteren! 

Ontmoetingskerk
Met dit koor is veel mogelijk en het 
kan een zeer divers repertoire bie-
den. Dat is waarschijnlijk ook de re-
den waardoor het koor steeds meer 
leden krijgt. Geïnteresseerd in Cari-
tas en wilt u eens lekker meezingen? 
Dan bent u van harte welkom! Voor 
meer informatie kan de website be-
zocht worden. De repetitie-avond is 
op maandag om acht uur en vindt 
vanaf 16 oktober aanstaande plaats 
in de Ontmoetingskerk in Rijsen-
hout. De nieuwe locatie waar Cari-
tas hoopt nog vele nootjes te mogen 
kraken

Allereerste ‘Mark en Eric 
Show’ bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Volop sport, cultuur en 
informatie deze week op de loka-
le omroep. Natuurlijk ook veel mu-
ziek en de allereerste ‘Mark en Eric 
Show’ op vrijdagavond. De pro-
grammamakers van de Zwarte-
weg interviewen donderdag speci-
ale theatermakers. Deze creatieve-
lingen werken namelijk met 5D The-
aterproducties aan uitvoeringen die 
door het hele land gespeeld worden. 
Professionele theatermakers en re-
gisseurs werken daarin samen met 
jongeren met en zonder een beper-
king. Vandaag om 18.00 uur hoor je 
alles over hoe dat in zijn werk gaat. 

‘Echt Esther’ over herenmode
Esther Sparnaaij ontvangt donder-
dag twee mannen in de studio die 
herenmode naar Aalsmeer Centrum 
brachten. Adam Tasi en Christiaan 
Sijnen van Gentlemen’s Place zijn in 
de studio te gast om te praten over 
hun eerste jaar als ondernemers in 
de Zijdstraat. Tevens is er een prijs-
vraag uitgeschreven. 

Kinderboekenweek in ‘Let’s Go’
Enkele jeugdleden van FC Aalsmeer 
komen vrijdag van alles vertel-
len over de Grote Clubactie bij Kim 
en Laurens in ‘Let’s Go’. Ook yoga 
staat op het programma en Connie 
Fransen van Bibliotheek Amstelland 
komt vertellen over de kinderboe-
kenweek. Luister vrijdag om 18.00 
uur dus lekker meer naar ‘Let’s Go’! 

Allereerste ‘Mark en Eric Show’
Een nieuw programma, speci-
aal voor Aalsmeerse jongeren. De 
‘Mark en Eric Show’ stoomt je elke 
eerste vrijdag van de maand vanaf 
19.00 uur klaar voor het weekend. 
De twee heren draaien hits van je 
eerste Hitzone-cd tot de nieuwste 
nummers uit jouw Spotify lijst. Met 
uitblinkende studiogasten, komi-
sche spelletjes en interessante ru-
brieken. Vrijdag 6 oktober is vanaf 
19.00 uur de officiële eerste show 
met daarin de organisatoren van het 
evenement Step by Step, Aalsmeer-
se brandweermannen en RKDES 
Vrouwen 1 als team van de Maand. 

Soundmemory!
Deze vrijdag presenteert Ron Leeg-
water het altijd gezellige radioca-
fé met Caroline Baarse. Zij ontvan-
gen gasten, doen interviews en ge-
ven veel uitgaanstips voor komend 
weekend. Maar voorop staat de mu-
ziek. Tussen 21.00 en 23.00 korte 

gesprekken met veel muzikale om-
lijsting en items. Deze week ook de 
maandelijkse reisrubriek van Ingrid 
Guezen. Zij neemt je deze keer mee 
op rondreis door Amerika. Ook zijn 
er items zoals de Twitterhit, het Top 
40 Hitarchief, de gezellige meezin-
ger en de Soulshow-classic. Gela-
chen wordt er ook. Zeker bij het hi-
larische radiospelletje Soundmemo-
ry, waarbij de kandidaat aan de tele-
foon de twee dubbele geluiden mag 
raden. Wil je ook een keer meedoen 
en kans maken op de mok met je 
hele naam erop? Stuur dan een mail 
naar studio@radioaalsmeer.nl. 

‘Sem op Zaterdag’
De afgelopen twee weken vertoefde 
Van Hest in de Pyreneeën en Zuid-
Frankrijk, maar tijdens zijn afwezig-
heid werden de honneurs naar zijn 
genoegen waargenomen met mooie 
muziek uit de jaren zestig, zeven-
tig en tachtig muziek. Uit deze bron 
gaat hij verder putten om zijn va-
kantieseizoen muzikaal af te sluiten 
op deze zaterdagmorgen.

Plaatsgenoot centraal 
Op de eerste maandag in oktober 
ontving presentator Elbert Huijts sa-
men met technicus Edgar van Ha-
zendonk hortensiakweker Ard van 
Klaveren. De op Kudelstaart gerich-
te Kwakelaar was de 183ste gast in 
de wekelijkse talkshow. Ook Ard is 
op zoek gegaan naar een nieuwe 
gast, maar het is nog niet gelukt er 
een te vinden. Maar hij verzekerde 
dat er komende maandag 9 oktober 
om 19.00 uur iemand plaats zal ne-
men achter de microfoon als 184ste 
gast. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. 

Zin-Inn cursus: Creatief 
schrijven op 6 oktober
Aalsmeer - Wie schrijft, die blijft, 
dat is één ding dat zeker is. Het 
meest gelezen en volgens ve-
len belangrijkste boek ooit, de Bij-
bel, is daar een goed voorbeeld 
van. Schrijven kun je doen om ge-
lezen te worden, maar ook om het 
schrijven zelf: omdat het fijn is, om 
je iets te herinneren, of zelfs als the-
rapie. Of je publiek nu groot of klein 
is, schrijven vergt een zekere ma-
te van inspiratie. Gelukkig hoef je 
geen groot schrijver te zijn om die 
te vinden. Constantijn Hoffscholte 
(1978) is journalist, auteur en voor-
malig boekhandelaar. In de inspira-
tiecursus creatief schrijven neemt 
hij je mee op een ontdekkings-
tocht naar de bronnen van creativi-
teit en inspiratie. Voor iedereen die 
graag schrijft of wil gaan schrijven. 
Constantijn geeft een stukje ‘theo-
rie’, daarnaast worden er ook korte 
schrijfoefeningen gedaan. Schrijfer-
varing mag wel, hoeft niet. Doel is 

vooral om samen geïnspireerd te ra-
ken om te gaan schrijven!
De cursusavond op vrijdag 6 okto-
ber staat in het teken van Inspira-
tie. Waarom schrijven? Waar halen 
schrijvers hun inspiratie vandaan? 
Hoe kun je dat op jezelf toepassen?
De avond op vrijdag 13 oktober gaat 
over Genres en Stijl. Wat onder-
scheidt de dagboeken van Hendrik 
Groen? Waarin verschillen Vlaam-
se en Nederlandse auteurs? Wat 
moet je loslaten en vasthouden als 
je aan het schrijven bent? De avond 
op vrijdag 27 oktober gaat over Op-
bouw en Publiceren. Hoe maak je 
een tekst aantrekkelijk? Welke hulp-
middelen zijn er? Wat doe je als je 
wilt publiceren? De avonden zijn los 
te bezoeken. Vooraf opgeven ver-
plicht, via franka@dgaalsmeer.nl. 
De toegang per cursusavond is 5 
euro, inclusief koffie of thee. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur, de avond 
begint om 20.00 uur.

Leerzame lezing 
over polders

Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 29 
september was Pim van der Meer te 
gast bij OVAK. Voor een goed be-
zet Parochiehuis begon Pim van der 
Meer met een korte uitleg hoe hij 
op deze hobby gekomen is. Daar-
na nam hij de aanwezigen, aan de 
hand van een Powerpoint presenta-
tie, mee terug in het verleden dat de 
omgeving van Aalsmeer nog voor-
namelijk uit water, moeras en veen-
gebied bestond. Voor de pauze ging 

het vooral over de ontginning van 
de Stommeerpolder en na de pauze 
over de Hornmeerpolder. Zijn ver-
haal ondersteund met oude kaar-
ten en afbeeldingen gaf een goed 
beeld over de geschiedenis en het 
ontstaan van Aalsmeer.

Bingo-avond bij 
BV De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 11 oktober 
is de maandelijkse bingo weer. Buurt-
vereniging de Pomp houdt meesten-

tijds de tweede woensdag van de 
maand haar bingo in ’t Baken in de 
Sportlaan 86. Vanaf 20.00 uur is ie-
dereen van harte welkom, lid of geen 
lid, jong of oud, gezelligheid en span-
ning staan voorop. Er worden 10 ron-
des gespeeld met gevarieerde prijzen 
en één hoofdprijzenronde met twee 

waardevolle hoofdprijzen. Om het 
geld hoeft u het niet te laten, want 
het rendement is altijd hoger dan uw 
inleg, is het niet qua prijzen, dan wel 
qua gezelligheid! Telefonische infor-
matie kan verkregen worden bij de 
secretaresse van de vereniging, Ca-
roline Ramp via 0297-344107. 
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Bouw overstromingsbestendige huizen

Sponsors gezocht voor hulp 
aan acht families in Nepal
Aalsmeer - Ook in Nepal is het kli-
maat aan het veranderen. Er is over-
matig veel regen gevallen deze zo-
mer. En na die vreselijke gevolgen 
van de aardbeving, zijn nu weer 
opnieuw veel mensen dakloos en 
sommigen hebben helemaal niets 
meer. In de streek waar de Nepale-
se organisatie waar Nepal Benefiet 
Aalsmeer mee samenwerkt, SVSI, 
waren de gevolgen van deze over-
stroming heftig.
Nadat er eerst noodhulp gege-
ven is met behulp van SVSI en een 
deel van de opbrengst van de vele 
giften uit Aalsmeer (onder andere 
weer van OSA) is er een plan geop-
perd om een kleine gemeenschap in 
Malpur (vlakbij Sauraha in Chitwan) 
te helpen. Er zijn daar acht fami-
lies die momenteel in tenten moe-
ten slapen, omdat hun huisje is in-
gestort of weggespoeld. Deze be-
volkingsgroep heet ‘Musahar’ en is 
een van de laagste kasten, origineel 
afkomstig uit India.
SVSI wil voor hen overstromings-
bestendige huizen laten bouwen, 
waarvoor ze een soort van minikre-
diet kunnen afsluiten. Joke van der 
Zwaan van Nepal Benefiet Aalsmeer 
vroeg zich af hoe deze toch al ar-

me mensen iets kunnen terugbeta-
len? Toch wil SVSI onderzoeken of 
ze iets, al is het maar heel weinig, 
kunnen geven. SVSI wil hen bijvoor-
beeld wel helpen bij het vinden van 
werk. Dit principe ondersteunt Ne-
pal Benefiet Aalsmeer. 

Niet 2, maar 8 families
Er is nu al 5.466 euro opgebracht 
(hiervan is al een deel besteed aan 
eerste noodhulp). Per huis heeft 
men 2.000 euro nodig, dus kan Ne-
pal Benefiet twee families helpen. 
Echter, Nepal Benefiet Aalsmeer wil 
niet dat er nu slechts twee families 
een huis gaan krijgen en de ande-
re families niet. Joke: “Hoe beslis je 
dan wie wel en wie geen nieuw huis 
gaat krijgen? We willen zekerheid 
dat al die acht families geholpen 
kunnen worden.” Om dat te kunnen 
waarmaken zoekt Nepal Benefiet 
Aalsmeer nu zes bedrijven of gro-
tere sponsororganisaties die ieder 
minimaal 2.000 euro willen done-
ren, zodat alle acht families in Mal-
pur een huis kunnen bouwen die bij 
een volgende moesson wel over-
eind zal blijven staan. Kijk voor meer 
informatie op: www.nepalbenefie-
taalsmeer.com.

Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer

Tweede cheque voor Nepal
Aalsmeer - Opnieuw is er een 
cheque uitgereikt aan Joke van der 
Zwaan door de OSA. Dit keer voor 
noodhulp na de overstromingen in 
Nepal. Het geld gaat besteed wor-
den aan eerste noodhulp en aan de 
herbouw van huisjes en/of school-
tjes. Het plan is om ook met microfi-
nanciering te gaan werken in Nepal. 
Voor de noodhulp werd een bedrag 
van meer dan 2.500 euro ingeza-
meld. Er kon daarom door penning-
meester Stef Holling van OSA een 
cheque met het maximale subsidie-
bedrag van 2.500 euro worden over-
handigd aan Joke van der Zwaan 

van Sapana Village Social Impact. 
Meer weten over dit project? Kijk 
dan op de website: www.nepalbe-
nefietaalsmeer.com of www.svsi.org

OSA-bijeenkomst
Informatie over stichting Ontwik-
kelingssamenwerking Aalsmeer 
(OSA) is te vinden op de website: 
www.osa-aalsmeer.nl en kan ver-
kregen worden tijdens de jaarlijk-
se OSA-avond op woensdag 11 ok-
tober in de raadskelder in het ge-
meentehuis. Ontvangst vanaf 19.30 
uur, start programma om 20.00 uur. 
Iedere belangstellende is welkom.

Bloemschikken in Voor Elkaer
Kudelstaart - Op donderdagmid-
dag 28 september is er voor de 
tweede keer een workshop bloem-
schikken gehouden in Wijkpunt 
Voor Elkaer. Het was een drukte van 
belang. Na een lekker kopje koffie 
of thee zijn zo’n dertig dames een 
mooi bloemstukje gaan maken. Het 
resultaat was een fleurig geheel. 
Voor de begeleiding bij het bloem-
schikken droegen onder andere El-
len de Vries, Arda Eickhoff, Rita Me-

ijer en Wil Jongkind en Tanja Eich-
holtz zorg. De workshop bloem-
schikken wordt gehouden op don-
derdagmiddag op de oneven we-
ken. Momenteel is het zo druk dat 
er geen kandidaten meer bij kun-
nen. Het is wel mogelijk om op een 
wachtlijst geplaatst te worden. Hier-
voor kan contact opgenomen wor-
den met activiteitenbegeleidster 
Tanja Eichholtz op donderdag via 
06-83441313 of bel 0297-820979.

Presentatieavond van OSA 
Samenwerking en kennis delen

is. Dit jaar op woensdag 11 oktober 
en er worden korte presentaties ge-
geven over de projecten die in 2016 
subsidie mochten ontvangen. Inwo-
ners worden geïnformeerd waar het 
ontwikkelingsgeld van de gemeente 
Aalsmeer aan is besteed.
Daarnaast komt er een spreker van 
Vereniging Partin. Dit is een bran-
cheorganisatie voor particuliere ini-
tiatieven op het gebied van ontwik-
kelingssamenwerking. OSA heeft 
onlangs nog bijgedragen op een 
landelijke dag van Partin. Zoals in 
de gemeente Aalsmeer gewerkt 
wordt met besteding van ontwik-

kelingsgeld is uniek in Nederland. 
Er was veel belangstelling voor de 
werkwijze. 
Ook interesse van hoe of wat over 
ontwikkelingssamenwerking in de 
gemeente Aalsmeer? Kom dan be-
slist eens luisteren 11 oktober. De 
avond in de raadskelder van het ge-
meentehuis wordt om 20.00 uur ge-
opend door wethouder Verburg. 
Hierna volgen de presentaties en 
er is een leuk intermezzo. Kom iets 
eerder voor koffie en thee en een 
wandeling langs de projectinforma-
tietafels. Meer informatie is te vin-
den op: www.osa-aalsmeer.nl

NISSAN MICRA

* De voordeel actie bestaat uit € 2.250 korting en € 500 inruilpremie. Vraag naar de exacte voorwaarden.
Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

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

NÚ € 1.750
KORTING*

NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR

Uitje voor mensen met beperking
Zaterdag truckersrun met 
pick-ups en vrachtwagens
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
7 oktober staat de jaarlijkse truc-
kersrun Aalsmeer weer op het pro-
gramma. Met deelnemers van Ons 
Tweede Thuis en mensen met een 
beperking gaan vrachtwagen-
chauffeurs een tour maken rond 
Aalsmeer. Dat deze tour een gro-
te funrit wordt, is alleen al een re-
den om langs de kant van de weg te 
gaan staan. Deelnemers zijn al da-
gen van te voren nieuwsgierig, want 
in welke truck mogen ze meerijden? 
De een is nog mooier dan de ander 
en wat zijn die vrachtwagens groot 
van dichtbij. De tour wordt opgeluis-
terd door zo’n 100 trucks en pick-
ups, de brandweer en stichting Old-
timer bus. Het show en jachthoorn-
korps uit Kudelstaart zorgt voor een 
muzikale opluistering en vele vrij-
willigers zullen op het terrein van 
Van Zaal transport uit De Kwakel al-
les in goede banen leiden. Het kon-
vooi vertrekt zo rond half één bij van 
Zaal Transport aan de Poelweg om 
vervolgens te toeren naar het cen-
trum van Aalsmeer. Daar arriveert 
de stoet zo rond 12.45 uur. De tour 
wordt in het Centrum, ter hoog-
te van het Raadhuisplein, stilge-
legd om het show- en jachthoorn 

korps er voor te laten. De muzikan-
ten begeleiden het konvooi vervol-
gens naar de Mensinglaan. Daar-
na gaat de stoet weer richting Ku-
delstaart. Het show- en jachthoorn-
korps zal hier nogmaals optreden en 
het konvooi naar de sportvelden lei-
den. Daarna verder over de Hoofd-
weg richting De Kwakel, Uithoorn en 
Amstelveen om over de Legmeerdijk 
via de bloemenveiling terug naar 
Van Zaal te rijden. De rit duurt zo’n 
twee uur. Publiek wordt uitgenodigd 
de deelnemers uit te zwaaien of hen 
te begroeten langs de route. De hele 
tour op de weg wordt gecoördineerd 
door motoren van het motor bege-
leidingsteam. Zij staat borg voor een 
goede doorstroming van het verkeer. 
Als chauffeur van een vrachtwagen 
of zware pick-up enthousiast gewor-
den en wil je meerijden? Geef je dan 
op www.aalsmeerbloementour.nl of 
piet@aalsmeerbloementour.nl. “Het 
vertrek bij Van Zaal transport is fan-
tastisch om mee te maken, het lijkt 
wel een konvooi uit de gelijknamige 
film. Zei het dat het bij de truckers-
run echte vrachtwagens en chauf-
feurs mee rijden en geen acteurs”, 
vertellen de organisatoren Herman 
Appelboom en Piet Visser. 

Vogelbeurs in kantine SCW
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
8 oktober weer een gezellige vogel-
beurs. Belangstellenden zijn welkom 
tussen 9.30 en 13.00 uur. Voor 50 
eurocent kunt u naar binnen, kinde-
ren onder de tien jaar met begelei-
ding hebben gratis toegang. De Rij-
senvogel heeft er weer voor gezorgd 
dat er een grote variatie aan tropi-
sche vogels en diverse soorten gro-
te en kleine parkieten aanwezig zijn. 

Wie zelf ook vogels te koop heeft, 
kan eveneens plaatsnemen op de 
beurs. Problemen met het kweken 
of houden van vogels? Er is tijdens 
de beurs altijd wel iemand van de 
vereniging aanwezig om u met raad 
en daad bij te staan. De beurs is te-
vens hét adres voor de aankoop van 
diverse soorten vogelvoer en vogel-
accessoires. De beurs wordt gehou-
den in de kantine van voetbalvereni-
ging SCW aan het Konnetlaantje.

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - Binnen de watertoren 
zijn weer diverse activiteiten in deze 
maand oktober. Op de tweede en de 
vierde zondagmiddag van de maand 
is de openstelling voor alle publiek 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Op 8 en 
22 oktober kunnen belangstellen-
den het binnenwerk van de waterto-
ren bekijken en zich laten informe-
ren over de vroegere werking van 
dit onderdeel binnen het drinkwa-
tersysteem van Aalsmeer en de re-
gio. Uiteraard kan men naar boven 
klimmen om vanaf circa 50 meter 
hoogte een gaaf uitzicht te hebben 
over Aalsmeer en verre omgeving. 
Men kan boven op de ‘trans’ 360 
graden rond lopen, dus het uitzicht 
is over alle hoeken te bewonderen. 
Bij helder weer is zelfs de Dom van 
Utrecht te zien! Bezichtiging bene-
den is gratis; beklimming: kinderen 
1 euro en volwassenen 2 euro.
 
Horen in de Toren
Voor groepen basisschool kinderen 
uit Aalsmeer en regio Amstelland 
is er het project ‘Horen in de Toren’. 
Aan de kinderen en hun begeleiding 
wordt een basis uitleg gegeven over 

de vroegere werking van de water-
toren en daarna volgt een rondlei-
ding. Uiteraard gaan de kinderen 
naar boven, want zij willen uiteraard 
ook het unieke uitzicht bewonderen. 
Daarna weer naar beneden en hal-
verwege doen de kinderen mee met 
het akoestisch project ‘Horen in de 
Toren’. Naast de akoestische acties 
zingen zij het van tevoren ingestu-
deerde lied en dit geeft in combina-
tie met de geluidseffecten, altijd veel 
plezier aan de deelnemers. Dit cul-
tuurproject is ontwikkeld vanuit Cul-
tuureducatie Amstelland en de uit-
voering wordt gedaan door de vrij-
willigers van S.B.W.A. (Stichting Be-
heer Watertoren Aalsmeer).
 
Groepen
Tussendoor worden deze maand 
groepen ontvangen, die op verzoek 
een uitleg krijgen door de vrijwilli-
gers van S.B.W.A. en uiteraard ook 
naar boven gaan. Geïnteresseerden, 
die ook graag met een groep dit 
rijksmonument willen bezoeken en 
beklimmen, kunnen via de website 
contact opnemen met het secreta-
riaat: www.aalsmeer-watertoren.nl

Kinderboekenweek t/m 15 oktober
Griezelen en gruwelen 
op de Jozefschool
Aalsmeer - Wat was het donker in 
de gymzaal van de Jozefschool bij 
de groepen 5! Waarom waren al-
le ramen zwart gemaakt? Waarom 
stond er een stoel? En hing daar nu 
een spin? Brrrr spannend! Naast de 
stoel ging een schemerlamp aan. En 
in die stoel zat…. Meester Antoine! 
Hij las een spannend verhaal voor, 
omdat deze week de Kinderboeken-
week begint. Alle klassen mochten 
om de beurt komen luisteren naar 
een spannend verhaal, passend bij 
de doelgroep. Het thema van de 
Kinderboekenweek is: Griezelen. 
Boeken met griezels en engerds 
staan centraal.

Activiteiten in bibliotheek
De Kinderboekenweek is woensdag 
4 oktober van start gegaan en duurt 

tot en met zondag 15 oktober. Voor 
kinderen worden in de bibliotheek 
in de Marktstraat leuke activiteiten 
georganiseerd:

Zaterdag 7 oktober 11.00 tot 12.30 
uur: Grappige Griezelverhalen en 
Blubberige Baardhapjes: Luister 
naar het grappige griezel verhaal 
van de Griezels van Roald Dahl en 
maak je eigen eetbare Griezel. Na 
afloop samen de griezel opeten 
(leeftijd 5 t/m 7 jaar).
Woensdag 11 oktober 15.30 tot 
16.30 uur: Griezelige voorleesspe-
cials: voorlezen en knutselen: Voor-
lezen uit een grappig griezelboek. 
Na afloop kan je lekker blijven knut-
selen. Voorlezen maakt van klein-
tjes grote lezers. De toegang is gra-
tis (leeftijd 2 t/m 6 jaar).

Liefhebbers, specialisten en teams
Achtste editie van Groot 
Aalsmeers Dictee
Aalsmeer - Vrijdag 3 november 
wordt in ’t Wapen van Aalsmeer 
de achtste editie van het Groot 
Aalsmeers Dictee gehouden. In-
schrijven is vanaf heden mogelijk in 
de categorieën liefhebbers, specia-
listen en teams.
Het Groot Aalsmeers Dictee is de 
voorbije jaren uitgegroeid tot een 
ware traditie. Nadat de organisatie 
jarenlang in handen was van Boek-
his Aalsmeer, is dit jaar een stich-
ting opgezet om deze ‘taal uitda-
ging’ voort te zetten. In juli werd 
al een ‘Dictee voor Dummy’s’ ge-
houden en nu nadert het jaarlijk-
se Groot Dictee. In 2016 werd voor 
het eerst gewerkt met een invuldic-
tee, waarbij de deelnemers een ge-
selecteerd aantal woorden opschrij-
ven in plaats van de volledige tekst. 
Dit bleek een prettige werkwijze en 
krijgt dit jaar dan ook een vervolg. 
Voor het eerst is de dicteetekst een 
coproductie: Ingrid en Constantijn 
Hoffscholte tekenen voor de tekst, 
waarvan het thema nog een geheim 
blijft.

Maximaal 45 deelnemers
Bij het dictee is plaats voor maxi-
maal 45 deelnemers. Het credo 
‘meedoen is belangrijker dan win-
nen’ is zondermeer van toepassing, 
wat niet wegneemt dat iedereen 
weer zijn uiterste best zal doen om 

zo min mogelijk fouten te maken in 
de doorgaans niet eenvoudige zin-
nen. Naast liefhebbers uit Aalsmeer 
en omgeving is er de categorie spe-
cialisten. Het is een goede traditie 
dat een groot aantal dicteespecia-
listen naar Aalsmeer komt voor het 
dictee. De categorie teams (alleen 
voor liefhebbers) maakt ook weer 
deel uit van de taalstrijd. Een team 
dient te bestaan uit drie personen. 
Voor het berekenen van de uitslag 
wordt het aantal fouten van de drie 
leden bij elkaar opgeteld. Na het 
dictee is er voor de deelnemers een 
buffet. Aansluitend wordt de uitslag 
bekend gemaakt. De winnaars van 
het Groot Aalsmeers Dictee in 2016 
waren Janine van der Sluis (liefheb-
bers), Pieter van Diepen (specialis-
ten) en Team Van der Wal & Joosten.

Inschrijven 
Inschrijven voor het Groot Aalsmeers 
Dictee 2017 is vanaf heden mogelijk 
en kan via taalevenementen@gmail.
com of telefonisch via 06-29518131 
(Annemarie Braakman). De kosten 
zijn 25 euro per persoon, het buf-
fet is hierbij inbegrepen. De ont-
vangst is vrijdag 3 november van-
af 18.00 uur, aanvang van het dic-
tee is 18.30 uur. Na het buffet wordt 
de tekst met toelichting gepresen-
teerd en omstreeks 21.30 uur wordt 
de uitslag verwacht.

Boeken, spelletjes en oliebollen
Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Al jaren is De stichting 
‘Vrienden van t Kloosterhof’ actief 
met het verzamelen van gelden om 
daarmee voorzieningen in het huis 
of activiteiten voor de bewoners te 
kunnen realiseren, waarvoor in de 
gewone budgetten geen ruimte is. 
Zo heeft de stichting al jaren gele-
den een rolstoelfiets kunnen schen-
ken, een prachtig terras met meubi-
lair en parasols kunnen aanleggen, 
een jeu de boulesbaan gerealiseerd 
en een aantal gymtoestellen kun-
nen plaatsen. En afgelopen zomer 
was er al weer voor de vijfde keer 
een zeer geslaagde barbecue. Ook 
tijdens de onlangs gehouden feest-
week zijn er diverse activiteiten door 
‘De Vrienden van’ betaald en vorig 
jaar was de opbrengst voor een ge-
luidsinstallatie in het Hofplein, de 
nieuwe zaal van Kloosterhof. U be-
grijpt dat daar allemaal ( veel) geld 
voor nodig is en daarom wordt ook 
dit jaar weer een bazaar georgani-
seerd en wel op zaterdag 14 oktober 
van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur. Er 
is van alles te doen. Natuurlijk zijn er 

weer oliebollen te koop (vanaf 12.00 
uur ), draait het Rad van Avontuur 
en is de handwerkgroep aanwezig 
met prachtige zelfvervaardigde ar-
tikelen. 
Ook kunnen bezoekers meedoen 
met diverse raadspelletjes waaron-
der de waarde van een boodschap-
penmand en kan eenieder zijn of 
haar geluk beproeven bij de en-
veloppenkraam en de muizenbak. 
Ook is er een goedgevulde kraam 
met tweedehands boeken aanwe-
zig, zijn er oud-Hollandse spelletjes 
en nog veel meer. Tevens worden er 
loten verkocht à 3 euro (4 voor 10 
euro) met prachtige prijzen te we-
ten: Een hotelarrangement ter waar-
de van 250 euro, een dinerbon van 
150 euro en een rijk gevulde dran-
kenmand. 
Reden genoeg om even langs te 
komen, de koffie en thee met ge-
bak staan klaar op 14 oktober in ‘t 
Kloosterhof, Clematisstraat 16. De 
‘Vrienden van ‘t Kloosterhof’ hopen 
op een mooie opbrengst en een he-
le gezellige middag. 

Aalsmeer - Zoals ieder jaar houdt 
de stichting Ontwikkelings Samen-

werking Aalsmeer OSA een presen-
tatieavond waarbij iedereen welkom 
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Nationale kringloopdag 
bij Ceres in Uithoorn
Aalsmeer - Op zaterdag 7 oktober 
2017 is het feest bij Stichting Ceres 
vanwege de Nationale Kringloop-
dag. Het belooft een dag met leu-
ke acties en activiteiten te worden. 
In de winkel zijn de mooiste artike-
len te vinden (ook veel nieuwe arti-
kelen) en dit alles onder het genot 
van een drankje en een hapje. De 
kringloopbranche geeft niet alleen 
spullen een tweede kans maar, wat 
veel mensen nog niet weten, geeft 
ook mensen een tweede kans en zet 
zich in voor het ondersteunen van 
goede doelen. Voor veel mensen in 
Uithoorn, De Kwakel en omliggen-
de plaatsen is de kringloopbranche 
‘iets vreemds’. En onbekend, maakt 
onbemind. Daarom is het goed om 
eens een kijkje te komen nemen bij 
Stichting Ceres. Heerlijk snuffelen 
tussen de enorm uitgebreide sor-
tering artikelen. De kledingafdeling 
van Stichting Ceres is uniek te noe-
men en de boeken- en platenafde-
ling is recent volledig gemoderni-
seerd. 

Vrijwilligers
Als u spullen inlevert of koopt bij 
een kringloopwinkel levert u een 
belangrijke bijdrage aan het milieu. 
Door spullen nog een tweede le-
ven te geven zorgt u voor een ver-
mindering van de afvalberg en hoeft 
er niet iets nieuws geproduceerd te 
worden. Niet alleen het milieu, maar 
ook mensen hebben profi jt van de 
kringloop. De opbrengst van de ver-

kochte spullen wordt zowel geïn-
vesteerd in mensen die het moeilijk 
hebben om op de reguliere arbeids-
markt een baan te vinden als in goe-
de doelen (landelijk en plaatselijk). 
Bij Stichting Ceres kunnen mensen 
tijdelijk aan de slag en in sommige 
gevallen zelfs aan het werk blijven. 
Bij Stichting Ceres werken bijvoor-
beeld mensen die moeten re-inte-
greren nadat ze langdurig werkloos 
of ziek zijn (geweest) of mensen die 
een beperking hebben. Daarnaast 
werken bij Stichting Ceres ook veel 
mensen die het ‘gewoon’ heerlijk 
vinden om als vrijwilliger de Stich-
ting te ondersteunen met hun ken-
nis en inzet. Overigens kan Stichting 
Ceres op meerdere afdelingen nog 
vrijwilligers binnen haar organisatie 
plaatsen.

Activiteiten
Tijdens de Nationale Kringloopdag 
vinden bij Stichting Ceres diver-
se activiteiten en acties plaats. Zo 
kunnen kinderen zich tussen 10.30 
en 15.30 uur prachtig laten schmin-
ken. De klanten die op deze Natio-
nale Kringloopdag voor minimaal 10 
euro afrekenen bij de kassa ontvan-
gen van Stichting Ceres een handi-
ge attentie. En voor iedereen is er 
gratis koffi e, thee of limonade met 
iets lekkers. Kortom, kom zaterdag 
7 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur 
naar de winkel van Stichting Ceres 
aan de Industrieweg 33 in Uithoorn. 
Meer info: www.ceres-kringloop.nl

25 Jaar Wereldwinkel Aalsmeer
Koninklijke onderscheiding 
voor Karin de Veij
Aalsmeer - Ze was er beduusd van, 
moest zelfs een traantje wegpinken. 
Karin de Veij, de rots in de branding 
van de Wereldwinkel, is zaterdag-
middag 30 september benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De onderscheiding kreeg de winkel-
coördinator uit handen van burge-
meester Jeroen Nobel in bijzijn van 
heel veel vrijwilligers van de Wereld-
winkel, haar echtgenoot Rob, zoon 
Wouter, dochter Nikky en haar moe-
der tijdens het feestje op het Molen-
plein ter gelegenheid van het 25-ja-
rig bestaan van de Wereldwinkel.

Lach en een traan
“Je bent trouw, loyaal, betrokken en 
sociaal”, complimenteerde de bur-
gemeester Karin. “Je bent er van-
af het eerste uur bij, regelt heel veel 
zaken, richt de winkel in en je staat 
ook wekelijks 20 uur in de winkel.” 
Hij haalde tevens haar vrijwilligers-
werk aan voor het levendig houden 
van de Zijdstraat binnen de stich-
ting Meer Aalsmeer. “Jij verdient iets 

bijzonders”, zo zei hij. Karin zelf was 
bij het horen dat ze een onderschei-
ding kreeg diep geroerd en nam de 
medaille met een lach en een traan 
in ontvangst. In haar dankwoord be-
nadrukte Karin haar werk voor en in 
de Wereldwinkel geweldig te vin-
den. “Ik doe het met zoveel plezier, 
met zoveel leuke collega’s. Ik ben 
dankbaar dat ik dit mag doen en 
hiermee een steentje kan bijdragen 
aan een eerlijke verdeling van arm 
en rijk in de wereld. Ik ben een ge-
zegend mens en ik krijg er nog een 
lintje voor ook.” En lachend voegde 
de ras-Aalsmeerse er nog aan toe 
het toch ook wel heel leuk te vin-
den om af en toe winkeltje te spelen.

Molenplein
Het 25-jarig bestaan is zaterdag 
gevierd met kraampjes met eerlij-
ke artikelen en kleding, een djem-
bé workshop, schort schilderen en 
een fair fashion modeshow. Het 
weer werkte niet helemaal mee. Er 
was een grote partytent neergezet 
en de Wereldwinkel mocht de leeg-
staande winkel op het plein gebrui-
ken om het jubileum te vieren. Ge-
lukkig maar, want regelmatig viel er 
een buitje. Tijdens het jubileummo-
ment was het droog. Karin de Ve-
ij kreeg een onderscheiding, maar 
voor de vijf andere jubilarissen had 
voorzitter Miekje Hoffscholte ook 
passende cadeaus. Een mooie bos 
bloemen en een handdoek van de 
Wereldwinkel met hierop de eigen 
naam voor Jiska, Els, Leny, Frank 
en Herman. In totaal heeft de We-
reldwinkel zo’n vijftig trouwe vrijwil-
ligers.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

De jubilarissen met de burgemeester voor de winkel in de Zijdstraat 15.
Van links naar rechts: Herman Beijerbergen, Frank van Itterzon, Els Bader, Ka-
rin de Veij, burgemeester Jeroen Nobel, Leny Spaargaren en Jiska Verdonk.

Cursus ‘Homopathie bij 
acute klachten’
Aalsmeer - Een cursus ‘Homeopa-
thie bij acute klachten’ wordt gege-
ven in Aalsmeer. Tijdens deze cur-
sus leren de deelnemers te werken 
met 37 homeopathische genees-
middelen. Deze geneesmiddelen 
zitten samen in een handig doos-
je met de naam ‘Huis- en reisapo-
theek’ en kunnen na de cursus wor-
den aangeschaft. Door het volgen 
van de cursus zijn de cursisten na 
afronding ervan zelf instaat om bij 
de meeste acute klachten direct een 
homeopathisch geneesmiddel in te 
zetten. Door het gebruik van de-
ze geneesmiddelen is het vaak niet 
meer nodig om pijnstillers, medicij-
nen of antibiotica te gebruiken. Bij 
acute klachten zal een goed geko-
zen homeopathisch geneesmiddel 

snel werken, soms al na 10 minuten. 
Tijdens de cursus wordt onder an-
dere aandacht besteed aan de be-
handeling van kneuzingen, verbran-
ding, beten, hoesten, verwonding, 
oorontsteking, blaasontsteking, 
spugen, diarree, reisziekte, griep en 
koorts. De cursus bestaat uit drie 
woensdagavonden te weten, 18 ok-
tober, 1 en 15 november, van 20.00 
tot 22.00 uur en wordt gegeven in 
de praktijk van ‘Catinka, met het oog 
op gezondheid’ in de Wilgenlaan 14. 
De kosten zijn 60 euro voor de drie 
cursusavonden, kruidenthee tijdens 
de avonden en een syllabus van de 
cursus. Graag van te voren inschrij-
ven via 0297-363848 of info@ca-
tinka.nl. Dit in verband met het be-
perkte aantal plaatsen.

FairTrade week Aalsmeer 
met een feestelijk tintje
Aalsmeer - De tweede FairTrade 
week in Nederland is van 28 okto-
ber tot en met 5 november. Aange-
raden wordt om weer uw FairTrade 
te gaan inkopen, want er zijn in die 
week veel aanbiedingen. 

In de gemeente Aalsmeer bieden on-
der andere alle supermarkten en de 
Wereldwinkel producten aan waar-
bij de producent voor het product 
een leefbaar loon heeft ontvangen. 
Zo kan hij of zij een beter bestaan 
opbouwen in het land van herkomst. 
Wie wil nu niet dat de mens een be-

ter leven krijgt om zijn kinderen naar 
school te kunnen laten gaan, of een 
bezoek aan de dokter kan brengen, 
gezond kunnen eten en zich kunnen 
kleden. Daarom koopt u een Fair-
Trade product vooral in deze week. 
De week kent een extra feestelijke 
tintje. Aalsmeer krijgt namelijk de ti-
tel FairTrade Gemeente uitgereikt. 
De uitreiking is op woensdag 1 no-
vember. Vanaf 13.45 uur is iedereen 
welkom in het gemeentehuis. Meer 
weten over de campagne ‘Heel Ne-
derland FairTrade’? Zie de website: 
www.fairtradegemeenten.nl.

Ter ere van de nieuwbouw reikt het managementteam van Groenland een 
cheque ter waarde 6.000 euro uit aan begeleiders en bewoners van Het Twee-
de Huis

John en Ingrid Celie plaatsen de eerste van de in totaal 200 betonkolommen 
voor de nieuwbouw van Groenland 2.0

Groenland BV breidt uit 
op Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Groenland BV breidt uit 
en ontwikkelt naast het huidige be-
drijfsgebouw van Celieplant en Bou-
quetnet aan de Japanlaan op Green 
Park Aalsmeer haar nieuwe bedrijfs-
pand. Op 3 oktober was de feestelij-
ke start van de bouwwerkzaamhe-
den. Op een kavel van 23.800 vier-
kante meter zal een gebouw van 
12.130 vierkante meter gebouwd 
worden. 
In 2014 werd het huidige pand aan 
de Japanlaan 15 in Aalsmeer opge-
leverd en in gebruik genomen door 
Celieplant en Bouquetnet. Met na-
me de duurzame manier van bou-
wen en toepassingen, zoals zonne-
panelen, waterrecycling en -zuive-
ring getuigen van ‘lef’ en vooruit-
strevendheid. Zo handelen ze hier 
niet alleen in ‘groen’, maar ontwik-
kelen en denken ze ook in groen. 

Groenland 2.0
Om alle bedrijven van Groenland 
bv te huisvesten op basis van de 
grondgedachte duurzaam onderne-
men is bouwbedrijf Hercuton naast 
het huidige pand begonnen met de 
bouw van een nieuwe bedrijfshal. 
De hal wordt uiteraard minimaal op 
dezelfde wijze gebouwd als de vori-
ge. Wederom wordt er gebruik ge-
maakt van een prefab betonnen 
constructie die past bij een duur-
zame manier van bouwen. De ople-
vering staat gepland in het voorjaar 
van 2018 waarna er een interne ver-
huizing zal plaatsvinden. Celieplant 
en Bouquetnet verplaatsen hun ac-
tiviteiten naar het nieuwe pand en 
Bloominess, nu nog gevestigd in 
Kudelstaart, zal haar intrek nemen 
in het huidige pand.

Recycling en hergebruik
Hoewel het pand op dezelfde ma-
nier wordt ontwikkeld als het huidi-
ge zijn er toch nog enkele verschil-
len. Uiteraard zijn er na drie jaar 

gebruik en ervaring van het huidi-
ge onderkomen altijd zaken die be-
ter kunnen, met name op het gebied 
van recycling en hergebruik van 
materialen worden er enkele nieu-
we voorzieningen getroffen. Tevens 
wordt er in het nieuwe gebouw al-
leen nog maar gewerkt met ‘scho-
ne’ producten. De vraag naar vol-
ledig ecologische geteelde produc-
ten wordt steeds groter, de eindge-
bruiker en dus ook de retailer wil-
len alleen maar schone boeketten 
en planten. Deze dienen dan ook in 
een volledig ecologisch verantwoor-
de omgeving te worden verwerkt en 
verpakt en dit past uiteraard geheel 
bij de fi losofi e van Groenland BV. 
Normaal gesproken wordt er bij het 
slaan van de eerste paal even stil 
gestaan bij dit heuglijke feit, maar 
omdat dit midden in de zomerva-
kantie was en Groenland BV graag 
anders dan anders is, is er niet bij 
de eerste paal maar bij het plaat-
sen van de eerste betonnen con-
structie even stil gestaan. Dit werd 
in een klein comité van personeels-
leden en zakelijke relaties gevierd. 
“Niet dat we geen feestje willen vie-
ren, maar het is momenteel erg druk 
en we willen het in één keer goed 
doen, dus gaan we de opening in 
het voorjaar van 2018 feestelijk vie-
ren”, legt eigenaar John Celie uit.

Ons Tweede Thuis
Groenland BV staat niet alleen voor 
duurzaam ondernemen, maar ook 
voor maatschappelijke betrokken-
heid. “Al jaren steunen wij de Stich-
ting Ons Tweede Thuis in Aalsmeer, 
zij zijn er voor mensen met een ver-
standelijke beperking, autisme en 
niet-aangeboren hersenletsel. Zij 
hebben de lijfspreuk JIJ&IK en daar 
sluiten wij ons bij Groenland graag 
bij aan.” Ter ere van de nieuwbouw 
is Ons Tweede Thuis een cheque 
van 6.000 euro aangeboden.

Muziekconcours
Aanstaande zondag 8 oktober is 
er om 15.00 uur een kindermu-
ziekconcours in het zorgcentrum, 
in samenwerking met Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer. Op 
zondag 15 oktober is om 15.00 
uur de finale. Het KCA Jeugdmu-
ziekconcours is een muziekeve-
nement dat dit jaar voor het eerst 
plaatsvindt. Daarmee brengen we 
jong en oud letterlijk samen en 
bezorgen wij onze bewoners een 
onvergetelijke zondagmiddag. 
Wij bieden kinderen van 8 tot en 
met 14 jaar die een muziekinstru-
ment bespelen of zingen in het 
klassieke repertoire, de mogelijk-
heid hun talenten te tonen aan de 
bewoners van het zorgcentrum 
en natuurlijk alle familieleden en 
wijkbewoners. Zij nemen het te-
gen elkaar op voor een vakjury en 
er zijn mooie prijzen te winnen.

Meezingklassiek
Op woensdag 11 oktober is er om
15.00 uur een meezingklassiek 
met Arie Vuijk, hij geeft uitleg 
over bekende klassieke werken 
en er wordt samen gezongen in 
de grote zaal van Zorgcentrum 

Aelsmeer. Komt u ook?

Woensdag & vrijdag diner
Restaurant Voor Elkaer

Op woensdag 11 oktober willen wij 
in Voor Elkaer weer een heerlijke 
maaltijd voor u bereiden. Deze 
avond staat er op het menu: 
pompoensoep met garnituur en 
stokbrood met kruidenboter, 
gemarineerde kipfilet met gebak-
ken paprika reepjes en peper-
roomsaus. Daarbij sperziebonen 
met spek en ui, Kudelstaartse 
rauwkost en gefrituurde aard-
appelen. Als toetje advocaat 
pudding met perzik en naar keus 
slagroom. De kosten voor deze 
maaltijd bedragen 11 euro.

Ook op Vrijdag 13 oktober staat 
er weer een heerlijk menu 
voor u klaar! Een herfstcocktail 
met toast en boter, Portugese      
estouffade met daarbij frisse 
komkommersalade, doperwten 
met mais en basmatirijst met 
garnituur. Als toetje is er tiramisu 
met naar keus slagroom. De kos-
ten voor deze heerlijke maaltijd 
zijn 12 euro. Voor meer informatie 
of reserveren kunt u bellen met 
onze gastheer of gastvrouwen 
op nummer 0297-820979. U bent 
op beide dagen hartelijk welkom 
vanaf 17.30 uur.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Warme sokken nodig?
Verkoop Rode Kruis vrijdag
Aalsmeer - Komende vrijdag 6 ok-
tober staan de vrijwilligers van het 
Rode Kruis weer in de Hoogvliet 
aan de Aalsmeerderweg. Van 9.00 
tot 17.00 uur kunnen allerlei hand-
gemaakte cadeautjes gekocht wor-
den. Er zijn truien, mooi gebor-
duurde kussenslopen, babymuts-
jes en slabbetjes. De dames van de 
handwerksoos hebben de afgelo-
pen maanden ook hard gewerkt aan 
mooie tafelkleden. En voor de koude 
dagen zijn er sokken in vele maten. 
Van de opbrengst worden nieuwe 
materialen gekocht, zodat de deel-
nemers aan de handwerksoos weer 
kunnen haken, breien en borduren. 
Niet in de gelegenheid vrijdag langs 
te komen? De dames van de hand-
werksoos en hun producten zijn el-
ke maandag van 14.00 tot 16.00 uur 
te vinden in Zorgcentrum Aelsmeer 
aan het Molenpad. Geïnteresseerd 
in handwerken bij het Rode Kruis? 
Iedereen is welkom en kan altijd 

even komen kijken of meteen mee-
doen. Deelname aan de soos is gra-
tis en voor koffi e en thee wordt ge-
zorgd. Mail voor meer informa-
tie over de handwerksoos naar: 
aalsmeer.rodekruis@gmail.com.

Tweedehandsbeurs
Verkoop van kinderkleding 
en speelgoed in Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 14 ok-
tober van 10.30 tot 12.30 uur is er 
een tweedehands kinderkleding en 
speelgoedbeurs in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Tijdens de beurs 
wordt tweedehands kinderkle-
ding in de maten 80 tot en met 176, 
speelgoed, babyuitzet en kinderbe-
nodigdheden verkocht. Om ieder-
een zo goed mogelijk te informe-
ren is er de website www.kinderkle-
dingbeurskudelstaart.nl en een Fa-

cebookpagina: Kinderkledingbeurs 
Kudelstaart. 
Wie kleding wil laten verkopen en 
de opbrengst zelf wil incasseren 
kan een verkoopnummer aanvra-
gen via de website. Verkoopnum-
mers zijn beperkt, dus doe het snel, 
want op is op. 
Toch nog vragen? Mail ze naar in-
fo@kinderkledingbeurskudelstaart.
nl en er volgt antwoord. De toegang 
tot de beurs is gratis.
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Zaterdag voor eilandeigenaren
Snoeiboot vaart weer uit
Aalsmeer - Op de zaterdagen 7 
oktober en 18 november vaart de 
snoeiboot weer uit om eilandeige-
naren op de Westeinderplassen de 
mogelijkheid te geven hun snoei-
hout gratis en op een verantwoorde 
manier af te voeren.
De boot ligt weer op de vertrouw-
de locaties: Van 9.00 tot 12.00 uur 
bij Schuilhaven de Winkel aan de 
Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 
16.00 uur bij Baggerdepot Otto aan 
de doorgang Grote Brug 
Particuliere eilandeigenaren zijn 
verplicht hun overhangend groen 
boven het water van de sloten en 

vaarwegen te snoeien. Om hen 
daarbij van dienst te zijn biedt de 
gemeente de mogelijkheid aan om 
deze zaterdag hun snoeiafval gratis 
af te voeren. Bedrijfsafval, zoals se-
ringenhout -en kluiten, wordt echter 
niet geaccepteerd. Als de boot op 
de aangegeven tijd niet aanwezig is, 
dan is deze waarschijnlijk even aan 
het lossen, maar komt weer terug. 
Voor meer informatie over de tak-
keninzameling en de snoeiboot kan 
contact opgenomen worden met de 
servicedesk Amstelveen/Aalsmeer, 
afdeling VVH, vaarwegbeheer via 
020–5404911.

Adviesraad in vergadering
Aalsmeer - De Adviesraad (ASD) 
kwam in de nieuwe samenstelling 
op woensdag 13 september bijeen. 
Het eerste deel van de vergadering 
stond in het teken van de kennisma-
king van de leden met de drie por-
tefeuillehouders: wethouder Ad Ver-
burg (Wmo), wethouder Gertjan van 
der Hoeven (Jeugdbeleid) en wet-
houder Robbert-Jan van Duijn (Par-
ticipatie). Onder genot van koffie 
met gebak werden verwachtingen 
uitgewisseld over de taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden 
van alle partijen. Het tweede deel 
van de vergadering stond in het te-
ken van het vaststellen van organi-
satorische en huishoudelijke zaken, 
zoals instellen van werkgroepen, 
vaststellen vergaderdata, etc.
In de oktobervergadering zullen er 
drie werkgroepen geformeerd wor-
den: de werkgroep Wmo, de werk-
groep Jeugdbeleid en de werk-
groep Participatie. De leden van de-
ze werkgroepen bespreken op hun 
terrein voorstellen voor gevraagde 
en ongevraagde adviezen. Zij doen 

in de algemene vergadering verslag 
van hun werkzaamheden, waarna 
een gezamenlijk advies aan de des-
betreffende portefeuillehouder zal 
worden uitgebracht. In de komende 
maanden zal er op andere momen-
ten vergaderd worden. 
De eerstvolgende vergadering is 
woensdagmorgen 11 oktober. Er be-
staat de mogelijkheid om leden van 
de Adviesraad via asdaalsmeer@
gmail.com deelgenoot te maken 
van uw ervaringen met de WMO, 
Jeugdbeleid en Participatiewet. De 
Adviesraad 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 optima-
liseren van het Sociaal Loket en de 
WMO voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-
vindingen van de Adviesraad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het Sociaal Loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. Kijk voor agen-
da, verslagen en nadere informatie 
op: www.wmoraadaalsmeer.nl. 

Wijkoverleg Hornmeer over 
infrastructuur en Schiphol
Aalsmeer - Het wijkoverleg in de 
Hornmeer wordt voor het eerst in 
het nieuwe buurthuis aan de Dreef 
gehouden op woensdag 11 oktober.
In de wijk Hornmeer gebeurt veel en 
liggen er genoeg plannen klaar om 
in de toekomst de wijk te verbeteren 
en nieuwe invulling te geven aan lo-
caties die vrijkomen. Ook de stra-
ten en pleinen worden onderhan-
den genomen.
Door de herinrichting van de Burge-
meester Kasteleinweg zal de infra-
structuur in de gemeente wijzigen 
met als gevolg dat ook het open-
baar vervoer aangepast zal worden. 
In het wijkoverleg wil het bestuur de 
wensen peilen van de bewoners en 
de opmerkingen met de gemeente 
gaan bespreken.

De gemeente heeft bij monde van 
Wethouder Robert-Jan van Duijn 
bij de besturen van de wijkraden 
geïnventariseerd welke wensen en 
opmerkingen er leven omtrent de 
groei van luchthaven Schiphol en 
de daaruit volgende geluidshinder. 
In het overleg van 11 oktober zal het 
bestuur ook rapporteren wat er door 
de vereniging BWA (Behoud Woon-
genot Aalsmeer) is ervaren bij het 
nastreven van hun doelstellingen. 
Al met al voldoende onderwerpen 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen. 
De vergadering begint om 20.00 uur 
en zal in de locatie zeker een nieu-
we impuls geven aan het wijkwerk. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom.

“Weer tijd om sleutels om te draaien”

Fracties blij met woningen 
voor jongeren bij VVA
Aalsmeer - In de raadsvergadering 
afgelopen donderdag 28 september 
hebben de fracties unaniem groen 
licht gegeven voor de bouw van 56 
sociale huurwoningen voor jonge-
ren en eenpersoonshuishoudens 
en de realisatie van 24 starters-
woningen (koop) op het voormali-
ge VVA-terrein aan de Dreef. Ver-
antwoordelijk wethouder Robbert-
Jan van Duijn is blij met dit positie-
ve besluit. Nu er een definitief ja is, 
kan het bestemmingsplan gewijzigd 
worden om de woningbouw plano-
logisch mogelijk te maken. De ver-
wachting is d at de bouw eind 2018, 
begin 2019, kan starten. De huur-
woningen gaat ontwikkeld worden 
door Eigen Haard, voor het bouwen 
van de koophuizen gaat één ontwik-
kelaar gezocht worden.

Voort uit motie
Het CDA laat in een reactie weten 
blij te zijn dat er eindelijk wat meer 
aandacht voor jongeren, starters en 
eenpersoonshuishoudens is. CDA 
fractievoorzitter Dirk van Willegen: 
“Dat deze woningen gerealiseerd 
gaan worden komt mede voort uit 
een motie die wij vorig jaar samen 

met AB hebben ingediend. In de-
ze motie vroegen wij aandacht voor 
de doelgroep jongeren en eenper-
soonshuishoudens en hebben we 
het college opgeroepen te zoeken 
naar locaties waar dit soort wonin-
gen snel gerealiseerd kunnen wor-
den.”

Tempo er in houden
Met het aannemen van de startno-
titie is wat het CDA betreft een stap 
in de goede richting gezet, al zou-
den de christendemocraten graag 
zien dat er nog meer snelheid wordt 
gemaakt. Toen de discussie tijdens 
de raadsvergadering naar de smaak 
van de fractievoorzitter teveel over 
randzaken ging deed hij dan ook de 
oproep aan zijn collega raadsleden 
om ‘vooral het tempo er in te hou-
den’. 
Dirk van Willegen: “Uiteindelijk wil-
len we allemaal dat onze jongeren 
‘gewoon’ in Aalsmeer kunnen blij-
ven wonen. Er is behoefte aan dit 
soort woningen en wij zien ze liever 
vandaag dan morgen. Wij zijn blij 
met de voortvarende aanpak van de 
wethouder en vinden dat het weer 
tijd wordt om sleutels om te draai-
en!”

In het midden de prijswinnaars Sven Bonhof en Eric Landwehr. Links van hen 
jurylid Ilse Keessen en Mike van der Laarse en rechts juryvoorzitter Mathijs van 
Gaalen en Ap Eigenhuis.

Technische vindingrijkheid beloond
Winnaars verlichte boten-
show in zonnetje gezet
Aalsmeer - Als er één ding dui-
delijk werd op donderdag 12 sep-
tember bij de prijsuitreiking van 
de mooist verlichte boot dan was 
het wel de na- en de voorpret van 
de winnaars Remco Maarsen (gro-
te boot) en Eric Landwehr (kleine 
boot) en hun bouwers.
Het duo Mike Multi en Ap Eigenhuis 
- organisatoren van Vuur en Licht 
op het water - ontving een koppel-
tje vrolijke mensen bij locatie Bras-
serie Oevers in Kudelstaart. De kin-
deren waren mee, want het was ten-
slotte feest. Je krijgt niet iedere dag 
de hoofdprijs uitgereikt. Er was een 
drankje en een hapje en er werd 
een toost uitgebracht op de prijs-
winnaars. Ap Eigenhuis bedankte al 
degenen die hun best doen om het 
niet meer weg te denken evenement 
dat tienduizenden mensen trekt tot 
een groot succes te maken. “Al het 
werk dat jullie er in steken!”
 
Vanuit de vrachtauto 
En terwijl de stemming hoogtij vier-
de, reed prijswinnaar Remco Maar-
sen in de buurt van Saarbrücken. De 
internationale vrachtwagen chauf-
feur - tenslotte moet er ook brood 
op de plank komen - had geen vrijaf 
gekregen om de prachtige plaquet-
te en dinerbon uit handen van jury-
lid Ilse Keessen te ontvangen. Maar 
met de telefoon op de speaker werd 
hij luid toegejuicht en klonk er van-
uit de cabine een soortgelijk ant-
woord. Notaris Matthijs van Gaalen 
viel de eer te beurt om ook Eric 
Landwehr te verrassen met een pla-
quette en dinerbon. 

600 Meter lichtslangen
Aan het idee van dit jaar ging even-
als de voorgaande jaren veel voor-
pret vooraf. Remco Maarsen met 
zijn bouwers en technische man-
nen Erik Geleijn, Sven Bonhof, You-
ri Kerstsloot en Mike Klein Reesink 
houden duidelijk van: “Wat lekker 
ouwehoeren met elkaar een paar 
pilsjes erbij en dan komen de idee-
en vanzelf boven tafel. Als wij het 
met elkaar eens zijn, wordt er een 
schets gemaakt en gaan wij in ju-
ni aan de slag.” Vader Paul Maarsen 
- seringenkweker- doet als klus-
jesman ook een behoorlijke duit in 

het zakje en moeder Maarsen zorgt 
voor de koffie en de bitterballen. 
Het team wist dit keer voor de vier-
de maal aaneen de hoofdprijs in de 
wacht te slepen en vijf keer in to-
taal. Zij werden door de jury gepre-
zen om hun interactie met het pu-
bliek. Maar liefst 75 strandballen 
dobberden naast de schuit over het 
water en met de 600 meter licht-
slang werd de boot een groot ver-
licht ‘slagschip’. 

Groter en meeslepender
Wat die voorpret betreft gaat het bij 
Eric Landwehr niet anders. Ook hier 
wordt serieus werk gemaakt van het 
ontwerp. Team Aprameja - inmid-
dels een geuzennaam - waarvan 
ook Ron Weij en Aldert Leegwater 
deel uitmaken - bedenkt direct na 
de kinderpramenrace het idee dat 
ieder jaar groter en meeslepender 
moet worden. Na de pramenrace 
wordt de vlet opgebouwd. De drie 
meter hoge constructie wordt zo uit-
gevoerd dat het kantelbaar is en dit 
jaar zelfs draaibaar. “Dat is helemaal 
nieuw en opent voor de komende 
jaren vele perspectieven. Ik zit bom-
vol ideeën en de opties zijn nu on-
eindig geworden”, klinkt het enthou-
siast. “Met onze uitvinding kunnen 
wij nog jaren verder.”

Onverlicht en drukte
De bijeenkomst was ook een mooie 
gelegenheid om nog eens terug te 
kijken op het geslaagde feest. Wat 
kan er beter en wat moet er anders? 
De spontaniteit van de gebeurte-
nis staat voorop. Het is en blijft een 
volksfeest voor jong en oud. “Maar 
de kijkers beseffen te weinig dat de 
onverlichte boten niet zichtbaar zijn. 
En fluiten helpt niets want daarvoor 
staan de geluidsinstallaties te hard.” 
Een andere opmerking: “Bij sommi-
ge doorgangen is het zo vol dat on-
ze boten er ternauwernood kunnen 
varen.” Gelukkig kunnen de mannen 
rekenen op steun van de organisatie. 
Die is al in gesprek met de verschil-
lende instanties. “Hé Remco weer 
een trofee voor in je kamer”, werd 
er tot slot bij het afscheid gelachen. 
Grote stoere mannen blij met hun 
kleinood. Het was een mooi gezicht. 
Janna van Zon 

Nieuw Kudelstaarts bier 
gelanceerd: Buck 17
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
30 september werd met spanning 
afgewacht op de ontknoping van 
een nieuw Kudelstaarts bier. In Café 
op de Hoek van Beatle was het ge-
zelligheid troef. Het café was goed 
gevuld met genodigden en belang-
stellenden op het moment dat de 
brouwers hun presentatie begon-
nen.
Na een korte inleiding van de brou-
wers Peter en Paul en een dank-
woordje aan onder andere Beatle, 
Carmen Onderwater en Alper Ay-
kut, die samen de vormgeving voor 
hun rekening namen, volgde de in-
troductie van het nieuwe bier.
Een enorme banner werd afgerold 

waardoor eindelijk de naam van het 
bier en de vormgeving werden ont-
huld: Buck 17. Na een flink applaus 
konden de gasten zich te goed doen 
aan het nieuwe bier en duurde het 
feestje voort tot sluitingstijd. Het 
was voor de brouwers een geslaag-
de avond met dank aan alle gasten 
en aan Beatle met zijn team!
De brouwers kregen veel positieve 
reacties op hun ‘lichte tripel’ en dat 
stemt hoopvol voor het verder uitrol-
len van het bier in Kudelstaart en de 
regio.
Buck 17 is vanaf 7 oktober ver-
krijgbaar in Café op de Hoek en 
bij de slijterijen in Kudelstaart en 
Aalsmeer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Veel belangstelling voor jubileum
Wethouder bij receptie 
ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Zaterdag 30 septem-
ber vierde het ontmoetingscentrum 
het 10 jarig jubileum. Het ontmoe-
tingscentrum, gevestigd in gebouw 
Irene en onderdeel van zorgcen-
trum Aelsmeer, biedt een zeer ge-
varieerd ondersteuningsprogramma 
voor mensen met geheugenproble-
men en hun mantelzorgers. Ook is 
het Odensehuis met inloopmogelijk-
heden gekoppeld aan het centrum.
Wethouder Ad Verburg opende de 
viering. Hij sprak lovende woorden 
en benadrukte de noodzaak van on-
dersteuning voor gemiddeld 500 
mensen met dementie in Aalsmeer. 
De gemeente geeft subsidie voor de 
inloopmogelijkheden die het ont-
moetingscentrum biedt aan een 
brede groep ouderen. Ouderen zijn 
kwetsbaar en de activiteiten die-
nen ter voorkoming van eenzaam-
heid en fysieke en mentale achter-
uitgang. De wethouder gaf aan dat 
hij vanaf het begin betrokken is bij 
het Ontmoetingscentrum, nog in de 
tijd van de vorige directeur van het 
Zorgcentrum, Jan Dreschler. En dat 
hij ook zorggedragen heeft voor ex-
tra steun voor het Ontmoetingscen-
trum Wethouder Verburg: “In die tijd 
was het al duidelijk dat er steeds 
meer inwoners met dementie kwa-
men, mede door de vergrijzing. Ik 
ben blij dat we met het gemeente-
bestuur die keuze hebben gemaakt. 
Er staat nu een fantastisch team on-
der leiding van Ellen Millenaar.” Hij 
vroeg tot slot een applaus voor alle 
medewerkers en vrijwilligers. 

Het Odensehuis
Het dagprogramma van het Oden-
sehuis is volledig ontwikkeld voor 
en door de deelnemers en vrijwil-
ligers en wordt ondersteund door 
een professional. Als er meer onder-
steuning nodig is, is er een maat-
werkprogramma op indicatie van 
de WMO. Dit programma is uitge-
breid met een programma voor jon-
gere mensen met dementie die zich 
op allerlei manieren nuttig willen 

maken, genaamd dementalent. Het 
ontmoetingscentrum heeft 70 maat-
werk deelnemers die ondanks hun 
dementie en dankzij het programma 
thuis kunnen blijven wonen tot ook 
voor hunzelf thuis wonen geen vei-
ligheid meer biedt.

Veilig thuis wonen
De komende jaren stijgt het aan-
tal ouderen in Aalsmeer, net als in 
de rest van Nederland. Daarmee 
neemt de zorg voor dementeren-
de ouderen ook toe. Om er voor te 
zorgen dat zij zo lang mogelijk veilig 
thuis kunnen blijven wonen, heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders de ‘Dementie-aanpak 
Aalsmeer 2014-2018’ laten ontwik-
kelen. Over het algemeen willen de-
menterenden het liefst zo lang mo-
gelijk thuis wonen. Ook hun man-
telzorgers hebben vaak deze wens. 
De gemeente wil doen wat nodig is 
om dit mogelijk te maken. Er wordt 
vooral ingezet op die mensen, die 
hulp en ondersteuning het meest 
nodig hebben. In de nieuwe aan-
pak zijn dan ook in integrale vei-
ligheidschecks en maatwerk op het 
gebied van veiligheid, waaronder 
het installeren van brand- en CO-
melders belangrijk. Ook stelt de ge-
meente voor (beginnend) demente-
renden en hun mantelzorgers een 
dementie-app beschikbaar.

Workshops en muziek
De receptie werd druk bezocht door 
huidige en oud deelnemers en man-
telzorgers. Maar ook door de vele 
vrijwilligers en samenwerkingspart-
ners. Er waren diverse workshops 
om kennis te maken met de activi-
teiten en Tatus verzorgde geduren-
de de hele middag livemuziek met 
diverse gastoptredens van oud mu-
zikanten. 
Het ontmoetingscentrum zal na de-
ze geslaagde receptie op dezelfde 
voet doorgaan inspelend op de be-
hoefte van kwetsbare ouderen en 
mensen met dementie.

Het Leger des Heils zoekt 
collectanten in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in Aalsmeer voor 
de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. 
De collecte wordt gehouden van 27 
november tot en met 2 december. 
De opbrengst van de collecte wordt 
gebruikt voor het sociaal maat-
schappelijk werk van het Leger des 
Heils. Steeds meer mensen doen 
een beroep op het werk van het 
Leger des Heils. In 2016 kwamen 
meer dan honderdduizend men-
sen in aanraking met het Leger des 
Heils. Dat is bijna 20.000 meer dan 

het jaar daarvoor. “Het wordt in Ne-
derland steeds belangrijker naar el-
kaar om te kijken in de eigen buurt. 
Het Leger des Heils wil sociale uit-
sluiting en eenzaamheid bestrijden 
door actief aanwezig te zijn in wij-
ken en buurten waar wekelijks ac-
tiviteiten organiseren, stelt commis-
sioner Hans van Vliet, commandant 
van het Leger des Heils in Neder-
land. “De deuren van buurtsteun-
punten en kerkgebouwen staan 
voor iedereen open en wekelijks 
worden inloopochtenden, gezamen-

lijke maaltijden en andere activitei-
ten georganiseerd. Zo dragen we bij 
aan een menswaardig bestaan voor 
mensen in nood.” 
Voor deze projecten en het ontwik-
kelen van nieuwe initiatieven zoekt 
het Leger mensen die willen helpen, 
zodat dit belangrijke werk door kan 
blijven gaan. Onder de noemer ‘Sa-

menleven doe je dus niet alleen’, or-
ganiseert het Leger des Heils in veel 
plaatsen een deur-tot-deurcollecte. 
Helpt u mee die extra stap te zet-
ten? Bent u tijdens de collecteweek 
beschikbaar en wilt u zich aanmel-
den om in uw wijk te collecteren? 
Ga dan naar www.legerdesheils.nl/
collecte of bel met 036-5398175.
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Twee inbraken 
tijdens voetbal

Kudelstaart - Op donderdag 28 
september is tussen half acht en 
half elf in de avond ingebroken in 
twee bij de Wim Kandreef gepar-
keerde auto’s. Een domper voor 
de eigenaren, die net een gezel-
lige en sportieve voetbalavond 
achter de rug hadden. Van een 
van de auto’s is een ruit ingesla-
gen en is de dief er vandoor ge-
gaan met een laptop en een mo-
biele telefoon. Bij de andere au-
to is het slot geforceerd en is een 
laptop weggenomen. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Winkeldief 
betrapt

Aalsmeer - Op woensdag 27 
september om acht uur in de 
avond is een winkeldief op he-
terdaad betrapt bij een super op 
het Praamplein. Een 21-jarige in-
woner dacht de winkel te kun-
nen verlaten zonder twee brood-
jes en twee blikjes energiedrank 
af te rekenen. De Aalsmeerder 
heeft een dagvaarding gekregen 
en een winkelverbod van een jaar. Inwoner gewond 

na valpartij
Aalsmeer - Op donderdag 28 
september rond elf uur in de 
ochtend kregen de politie en de 
ambulancedienst een melding 
dat een persoon onwel was ge-
worden in de Fuchsiastraat. Een 
86-jarige inwoner bleek tijdens 
een wandeling met Nordic Wal-
king stokken te zijn gevallen. Hij 
was met zijn gezicht op de tegels 
terecht gekomen. Omdat ver-
moed werd dat de man zijn neus 
en zijn schouder gebroken had, is 
hij per ambulance vervoerd naar 
het ziekenhuis.

Oog in oog met 
inbreker

Kudelstaart - In de nacht van 
vrijdag 29 op zaterdag 30 septem-
ber zijn inbrekers op heterdaad 
betrapt in een woning aan de 
Kamerling Onnesweg. Rond tien 
voor vier werd de bewoner wak-
ker van een harde knal beneden 
in de woning. Hij besloot een kijk-
je te gaan nemen. Hij hoorde ge-
fluister, zag licht van zaklampen 
en stond kort daarna oog in oog 
met een inbreker. Deze schrok zo 
van de bewoner dat hij zich snel 
uit de voeten maakte. De inwoner 
is achter de inbreker aan gegaan. 
Tijdens de achtervolging voegden 
zich nog twee mannen bij de in-
breker. Mogelijk waren zij ook 
aanwezig geweest in de woning. 
In ieder geval meerdere perso-
nen. Er was tot slot gefluister ge-
hoord. De man is de drie kwijt ge-
raakt in de Schweitzerstraat, rond 
de 70 nummering. Ondertussen 
was de politie gealarmeerd, die 
de helikopter heeft ingezet. De 
drie zijn niet meer aangetroffen. 
Volgens de bewoner is een van 
de inbrekers 16 à 17 jaar oud, on-
geveer 1.80 meter lang en heeft 
hij donkere ogen. Gestolen is jas 
van het merk Beaumont. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844.

Piaggio gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 27 en donderdag 28 
september is uit de Wetering-
straat een Piaggio MP3 500 LT 
gestolen. Kenteken van de drie-
wielige motor is 7-ZSB-16. 

Toelichting Vita in 
raadsoverleg

Aalsmeer - Op donderdag 5 ok-
tober geven medewerkers van Vi-
ta Amstelland een toelichting aan 
de raadsleden over hun werkzaam-

Na verzoek vanuit het onderwijs in Aalsmeer

Congres ‘Bewegen(d) leren’ 
voor 300 leerkrachten

Directeuren Antoine Zwagerman en Heleen Broerse enthousiast over de studiedag ‘Bewegen(d) leren’

Aalsmeer - Een uniek en echt 
Aalsmeers congres gisteren, woens-
dag 4 oktober, in Studio’s Aalsmeer. 
De studiedag ‘Bewegen(d) leren is 
beter presteren’ werd bijgewoond 
door meer dan 300 leerkrachten 
uit het primair- en voortgezet on-
derwijs en medewerkers vanuit de 
kinderopvang in de gemeente. Het 
congres kon tot stand komen dank-
zij een goede samenwerking tussen 
de organisaties Jong Leren, Auro, 
Skoa, JOGG-Aalsmeer, Team Sport-
service en de gemeente. De studie-
dag werd georganiseerd vanuit een 
vraag vanuit het onderwijs zelf en 
dat is best heel uniek te noemen. 
De leerkrachten hadden aangege-
ven meer theoretische en weten-
schappelijk achtergrond te willen 
krijgen over waarom het zo belang-
rijk is dat kinderen meer zouden 
moeten bewegen en hierdoor beter 
leren en beter presteren. Hiervoor 
was professor dr. Erik Scherder uit-

genodigd. De klinisch neuropsycho-
loog benadrukt al lange tijd dat be-
wegen belangrijk is voor het ontwik-
kelen en welbevinden van de men-
selijke geest. Erik Scherder kan hier 
heel bevlogen en overtuigend ver-
tellen, zoals hij onder andere heeft 
laten horen in het televisieprogram-
ma ‘De Wereld Draait Door’. Ook 
gisteren kreeg hij de handen voor 
applaus op elkaar na zijn onderhou-
dende en leerzame les. Ook de be-
kende topschaatser Erben Wenne-
mars, ambassadeur van The Dai-
ly Mile, hield een vurig betoog over 
het belang van sporten en bewegen. 

Workshops
Naast de leuke en leerzame verha-
len van deze sprekers, kregen de 
leerkrachten ook praktische hand-
vatten uitgereikt over hoe ze ‘be-
wegen en presteren’ in de klas en 
op school het beste zouden kunnen 
aanpakken. Maar liefst acht ver-

schillende workshops werden ge-
presenteerd. De workshops, die al-
len zo’n vijfentwintig minuten duur-
den, gingen bijvoorbeeld over 
‘braingym’, van schoolplein naar be-
weegplein, beweging in de klas en 
de gezonde basisschool in de toe-
komst. Ook een rekenbootcamp en 
een spellingsbootcamp stonden op 
het programma. 
Naast leren, bewogen de deelne-
mers van de studiedag ook zelf: 
wandelen langs de informatiemarkt 
met kraampjes van Team Sport-
service, de GGD, Jeugd Gezond-
heidszorg, Zorg en Zekerheid, het 
Jeugdsportfonds en Jongeren Op 
Gezond Gewicht. Het congres werd 
besloten met een gezamenlijk (ge-
zond) diner. 
Dagvoorzitter tijdens de conferen-
tie was Antoine Zwagerman, direc-
teur van de Jozefschool, die samen 
met Heleen Broerse, directeur van 
De Graankorrel, het congres mede 

hebben helpen organiseren. 

Beweegplekken
Antoine Zwagerman: “Beweging op 
school is vaak geen prioriteit, omdat 
het niets oplevert voor de schoolse 
prestaties van onze kinderen. Maar 
niets is minder waar. Bewegen be-
vordert de intellectuele ontwikke-
ling. Ook de combinatie met reke-
nen, taal en zaakvakken. Als Jo-
zefschool hebben we de omgeving 
aangepast aan deze nieuwe manier 
van denken. Voorbeeld: het natuur 
onderwijs vindt voornamelijk bui-
ten plaats en de speelplaatsen zijn 
omgebouwd tot beweegplekken. 
Speelbos, ontdektuinen, plekken 
voor balspelen en klimmuur.”

JOGG-school
Heleen Broerse, directeur van De 
Graankorrel en één van de orga-
nisatoren: “Leerkrachten zijn altijd 
bezig met hun vak; hoe zorg je er-
voor dat kinderen leren en groei-
en, dat ze gemotiveerd blijven? 
Als dan blijkt dat bewegen daar-
bij helpt en dat regelmatig bewe-
gen ook nog goed is voor het leren, 
dan wil je daar best energie in ste-
ken. De Graankorrel is JOGG school 
en besteedt al aandacht aan regel-
matig water drinken, gezonde tus-
sendoortjes en traktaties. Ook een 
goed speelplein dat het bewegen 
stimuleert krijgt zijn vorm. Nu heb-
ben we een studiedag aangeboden 
gekregen, waarbij we het geleer-
de meteen kunnen toepassen. Daar 
word je vanzelf enthousiast van. Het 
was leuk om andere collega’s uit 
Aalsmeer te ontmoeten en meteen 
iets te leren dat kinderen enthousi-
ast maakt. Dat is een dubbele op-
brengst!”

Positieve invloed
Gertjan van der Hoeven, wethou-
der Onderwijs: “Ik ben erg blij met 
deze conferentie die vóór en me-
de dóór het onderwijs zelf georga-
niseerd is. Sport en bewegen heb-
ben een positieve invloed op de fy-
sieke gezondheid en de ontwikke-
ling van kinderen en jongeren. Er 
zijn steeds meer aanwijzingen dat 
extra beweging op school de leer-
prestaties verbetert. Leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers heb-
ben deze middag praktische hand-
vatten gekregen die ze meteen in de 
klas kunnen gebruiken om leerlin-
gen in de klas nog meer in bewe-
ging te krijgen.”

Vrachtwagen botst op bus
Aalsmeer - Op de Legmeerdijk ter 
hoogte van de bloemenveiling is za-
terdag 30 september even over tien 
uur in de ochtend een vrachtwagen 
op een Connexxionbus gebotst. Vol-
gens een woordvoerder van de po-
litie raakte meerdere mensen ge-
wond. Vijf personen zijn onderzocht 
door de medewerkers van de ambu-
lancedienst. Ze hadden last van hun 
nek, maar hoefden niet mee naar 
het ziekenhuis.
De chauffeur van de vrachtwa-
gen heeft waarschijnlijk te laat ge-

zien dat de bus stil stond voor het 
stoplicht. Ook de chauffeur is door 
medewerkers van de tweede ge-
arriveerde ambulance onderzocht, 
maar hoefde eveneens niet naar het 
ziekenhuis. 
De politie doet verder onderzoek 
naar de oorzaak van het ongeval. 
Beide voertuigen liepen schade op. 
Van de vrachtwagen is de voorruit 
gebarsten. Er is een andere bus in-
gezet om de passagiers verder te 
vervoeren.
Foto: KaWijKo Media

2,5 Jaar cel en rijontzegging 
voor doodrijden Tom (23)
Aalsmeer - De 46-jarige man die 
twee jaar geleden de 23-jarige Tom 
van Tol uit Aalsmeer heeft dood ge-
reden, is door de rechter veroordeeld 
tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Ook 
heeft hij een rijontzegging gekregen 
van vijf jaar. Tom en zijn toen 18-ja-
rige nichtje werden, na een gezellige 
avond gehad te hebben in de feest-
tent in het Centrum, aangereden op 
de Oosteinderweg. De twee waren 

op de fiets op weg naar huis toen 
zij werden aangereden door de ver-
dachte. Tom overleed ter plekke aan 
zijn verwondingen, zijn nichtje raak-
te zwaar gewond. De automobilist uit 
Rijsenhout had alcohol gedronken 
en volgens getuigen reed hij met ho-
ge snelheid over de Oosteinderweg. 
De rechter verwijt de man roekeloos-
heid, maar acht hem niet schuldig 
aan doodslag of poging tot doodslag.

Politie redelijk 
snel ter plaatse

Aalsmeer - De politie probeert 
bij spoedmeldingen altijd zo snel 
mogelijk ter plaatse te zijn. Vanuit 
het basisteam Aalsmeer-Uithoorn 
wordt dit 24 uur per dag en 7 da-
gen per week nagestreefd. Recent 
heeft het team de reactietijden be-
treffende de eerste helft van 2017 
te horen gekregen, net als overi-
gens alle andere politieteams in 
Nederland. Uit de cijfers blijkt dat 
de agenten in Aalsmeer en Uit-
hoorn bij de meeste spoedmel-
dingen binnen tien minuten op de 
plaats van bestemming zijn. Hier-
mee zit het team iets onder het 
landelijke gemiddelde. Dit kan on-
der andere te maken hebben met 
de grootte van het gebied. “We 
streven naar een verbetering”, laat 
het team via facebook weten.
Bron: www.politie.nl

heden op het gebied van Welzijn & 
Advies in Aalsmeer. Vita Amstel-
land verleent ouderenadvies, psy-
chosociale hulpverlening en maat-
schappelijk werk voor inwoners in 
de regio Amstelland. De toelichting 
is openbaar te bezoeken en wordt 
gegeven in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Aanvang is 20.00 uur.

Eerste paal op bouwplaats geslagen
Kans op betaalbare woning 
in nieuwe Polderzoom
Aalsmeer - De eerste paal op 
de bouwplaats van Polderzoom 
Aalsmeer is afgelopen donderdag 
28 september geslagen. Daarmee is 
de bouw van 37 rijwoningen en 51 
appartementen gestart. “Deze start 
markeert een volgende mijlpaal in 
de herinrichting van de N201, waar 
Bohemen in samenwerking met de 
gemeente Aalsmeer aan werkt”, ver-
telt Jasper Rotteveel, ruimteontwik-
kelaar bij Bohemen. “Bohemen re-
aliseert hier woonbuurten met een 
dorps karakter, in verschillende seg-
menten. Met bouwer Trebbe en in-

vesteerder MN namens Pensioen-
fonds Metaal & Techniek (PMT), 
voegen we hier een prachtig stukje 
Aalsmeer toe. Dat een institutione-
le belegger juist in deze tijd in soci-
ale huurwoningen investeert, maakt 
het extra bijzonder.” Daniëlle Neele-
man, Portefeuillemanager wonin-
gen van MN: “Deze woningen heeft 
MN aangekocht in opdracht van het 
Pensioenfonds Metaal & Techniek 
(PMT). MN belegt namens PMT al 
in vastgoed sinds 1948. Door de in-
tensieve gesprekken die we met de 
gemeente Aalsmeer hebben ge-

voerd, is deze prachtige samenwer-
king ontstaan. In totaal 37 (markt-
conforme) eengezinswoningen en 
51 appartementen met een huur-
prijs van gemiddeld 695 euro. Dit 
zorgt ervoor dat bijvoorbeeld star-
ters op de woningmarkt weer een 
kans maken op een betaalbare 
woning. Aalsmeer maakt mogelijk 
waar Nederlandse pensioenbeleg-
gers voor staan!”

Dorps karakter
Dicht bij het centrum van Aalsmeer 
en het gemeentehuis komt in Pol-
derzoom komen nieuwe woonbuur-
ten met een dorps karakter. Het 
gaat om 37 woningen met tuin en 
51 appartementen verdeeld over 
twee complexen, bestemd voor de 
sociale huur. De vriendelijke, rijk-

gedetailleerde woningen en appar-
tementen zijn gesitueerd rondom 
een hofje. Het ontwerp is van Hans 
Been Architecten en geeft een ei-
gentijds beeld dat warmte en ge-
borgenheid uitstraalt.

Tweede kwartaal 2018
Trebbe realiseert de woningen en 
de twee appartementencomplexen. 
De woningen worden uitgevoerd 
volgens BasisWonen, het concept 
van Trebbe voor grondgebonden 
woningen. De appartementen wor-
den gerealiseerd met HoogWonen, 
het concept van Trebbe voor appar-
tementen. Het totale project wordt 
naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2018 opgeleverd. Kijk 
voor meer informatie op: www.hu-
renpolderzoom.nl

Opening gepland voor zomer 2018
Renaissance hotel aan Mr. 
Jac. Takkade in aanbouw
Aalsmeer - In opdracht van In-
ternational Hotel Capital Partners 
heeft Mulderblauw architecten een 
ontwerp gemaakt voor een nieuw-
bouw Renaissance hotel, een van 

de luxere merken van hotelketen 
Marriott. 
Renaissance Amsterdam Schiphol 
Airport komt te liggen op een uit-
stekende, natuurrijke locatie aan de 

rand van het Amsterdamse Bos en 
op steenworp afstand van luchtha-
ven Schiphol, aan de Mr. Jac. Tak-
kade. Het plan omvat 250 luxe ho-
telkamers, een fine dining restau-
rant, een hotelbar, diverse verga-
derfaciliteiten, een 24-hour fitness 
en 150 parkeerplaatsen.

Twee tot zes lagen
Aan de polderzijde, de entreezij-
de, kent het gebouw een aangena-
me, uitnodigende hoogte van twee 
bouwlagen. Deze hoogte bouwt 
zich aan de zijde van de Ringvaart 
op tot zes lagen. De gevel van het 
hotel bestaat uit een lichte, bonte 
baksteen met veel reliëf, versprin-
gingen en metselwerkverbanden. 
De ramen van de hotelkamers wor-
den geaccentueerd door een mes-
sing zijpaneel. In dit paneel is een 
abstract natuurpatroon te zien, 
waardoor het gebouw ook in details 
een verbinding heeft met het Am-
sterdamse Bos. Dankzij de lichte, 
hoge gevel springt het gebouw aan 
de overzijde van het water, waar 
businesspark Schiphol Oost is ge-
vestigd, subtiel in het oog.

Groene binnentuin
Een verrassend element in het ont-
werp is de groene patio in het hart 
van het gebouw; hier bevindt zich 
het receptiepaviljoen. Door de aan-
grenzende gevels te voorzien van 
spiegelend materiaal wordt het 
groen optisch vermenigvuldigd en 
krijgt deze binnenplaats een rij-
ke uitstraling. Bovendien biedt een 
groot aantal van de kamers een 
rustgevend uitzicht op deze weel-
derig groene binnentuin. 
De bouw van het hotel is reeds ge-
start, de opening staat gepland voor 
zomer 2018.
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“Het was een te gek avontuur”
Leerlingen OBS Kudelstaart 
aan de slag met micro:bits
Kudelstaart - De leerkrachten van 
OBS Kudelstaart vinden het belang-
rijk dat kinderen digitale vaardighe-
den ontwikkelen om later goed in 
een digitale wereld te kunnen func-
tioneren. Daarom wordt dit school-
jaar samen met Stichting FutureNL 
gewerkt. Deze stichting heeft leerlij-
nen en lesmaterialen ontwikkeld en 
verzameld in zogenaamde ‘Klooikof-
fers’. Behalve het samenstellen van 
lespakketten regelt FutureNL ook 
de inzet van professionele vrijwilli-
gers uit het IT bedrijfsleven die de 
lessen op school verzorgen.
Afgelopen vrijdag zijn de kinderen 
uit de groepen 5/6, 6 en 7 van OBS 
Kudelstaart aan de slag gegaan 
met deze zogenaamde Klooikoffers. 
Spelenderwijs en vooral heel en-
thousiast waren de leerlingen actief 
met programmeren en micro:bits.

Een micro:bit is een klein microcon-
troller-board waar je fantastische 
dingen mee kan doen. In een Klooi-
koffer zit onder andere een kom-
pas, een versnellingsmeter, koper-
draad, schakelaartjes en een blue-
tooth antenne waarmee kinderen 
worden uitgedaagd om er van al-
les aan te koppelen en er mee te ex-
perimenteren. Door codes te maken 
op de computer en deze op een bit 
te downloaden konden de kinderen 
met behulp van ledjes allerlei tek-
sten laten verschijnen.
Deze les was de introductie op 
een serie van 10 lessen die ver-
spreid over het hele jaar aangebo-
den zullen worden. Het was een te 
gek avontuur om te ontdekken wat 
er allemaal mogelijk was. De leerlin-
gen kijken dan ook allemaal weer 
uit naar de volgende les!

Theatershow ‘Als je later groot band’

Meester Wilco beroemd 
op obs de Zuidooster
Aalsmeer - Donderdag 28 septem-
ber was het feest op obs de Zuid-
ooster. De ‘Als je later groot band’ 
heeft voor de kleuters opgetreden 
met een geweldige theatershow. 
De show sloot aan bij het onder-
werp waar de kleuters op dit mo-
ment over spelen en werken: ‘Tom 
en Anna verkeren in gevaar’. Deze 
show is in 2018 in de Nederlandse 
theaters te zien. 
De band bestaat uit vier gepas-
sioneerde muzikanten, waaron-
der meester Wilco Verhoeff van de 
Zuidooster. Door hun liefde voor 
muziek en kinderen hebben de vier 
in 2016 de krachten gebundeld en 
weten zij op een swingende en hip-
pe manier theater te maken met een 
educatieve knipoog. 
De eerste single is afgelopen vrij-
dag 29 september gelanceerd en ti-

tel hiervan is ‘Oversteken’. In de the-
atershow ‘Tom en Anna verkeren in 
gevaar’ is Bibian de zangeres van 
de band en speelt de rol van Anna. 
Freek, die ook docent in het basis-
onderwijs is, speelt piano en neemt 
de rol van Tom op zich. Wilco en Piet 
bespelen de gitaar en drums en ne-
men verschillende karakters aan in 
de show. Door het gebruik van ver-
schillende muziekstijlen en hun in-
teractie met het publiek is de show 
leuk voor jong en oud. De kinderen 
van de Zuidooster vonden het in ie-
der geval een geweldige show en 
meester Wilco is meteen een be-
roemdheid op school.
“De show sluit goed aan bij het the-
ma ‘verkeer’. Zeker een aanrader 
voor de andere scholen”, laten de 
leerkrachten van de Zuidooster als 
tip weten. 

Sprookjes op Triade Zuid
Aalsmeer - Afgelopen week is op 
basisschool Triade Zuid (voorheen 
De Hoeksteen) het thema Sprook-
jes, mythen en sagen geopend.
De kinderen mochten verkleed naar 
school komen en zullen in de ko-
mende weken volop aandacht aan 

het thema besteden.
De leerkrachten waren voor deze 
gelegenheid ook verkleed en vorm-
den met elkaar de zeven dwergen. 
Roodkapje, Sneeuwwitje, Klein-
duimpje, het was allemaal te zien op 
deze feestelijke ochtend.

Activiteit voor jeugd in herfstvakantie

Circus bij Combifun van 
Cultuurpunt en Binding
Aalsmeer - Over een maandje is 
het alweer herfstvakantie. Net zoals 
iedere andere vakantie organise-
ren Cultuurpunt Aalsmeer, de Bin-
ding en Sportservice Aalsmeer ook 
nu weer hun gezamenlijke Combi-
Fun activiteit. En deze keer is het tijd 
voor wel een hele bijzondere edi-
tie. Het draait namelijk allemaal om 
circus. Op vrijdag 27 oktober kan 
er onder leiding van de professio-
nals van Circus Kristal de hele dag 
geoefend worden met acrobatiek, 
goocheltrucs en clown stunts. De 
dag zal afgesloten worden met een 
voorstelling voor de ouders en an-
dere geïnteresseerden. 

Koorddansen en jongleren
Tijdens het circusprogramma gaan 
de kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar aan de slag met een-
wielers, koorddansapparaten, even-
wichtsbalken, jongleerballen, piste-
rekken en nog veel. Als de kinderen 
de basis onder de knie hebben, is 
het tijd om toe te werken naar een 
grote presentatie in een echte cir-
cuspiste. De presentatie, die om 
14.00 uur begint, is de grote fina-
le van de dag en is vrij toegankelijk 
voor vaders, moeders, opa’s, oma’s, 
broertjes, zusjes, vriendjes en vrien-
dinnetjes.

Inschrijven
Inschrijven kan tot dinsdag 24 okto-
ber via www.debinding.nl. Wees er 
snel bij want er is slechts plek voor 
100 kinderen en vol is vol! De cir-
cusdag op vrijdag 27 oktober is in 
sportcentrum De Waterlelie aan de 
Dreef en kost bij voorinschrijving 10 
euro per kind en, indien nog plek, 
12 euro per kind aan de deur. In-
loop vanaf 10.45 uur, start program-
ma 11.00 uur. De presentatie is om 
14.00 uur, einde programma 14.30 
uur.
PS: Kinderen nemen zelf een lunch-
pakketje mee. Er is tijd voor een 
lunchpauze ingeruimd.

Nieuw verblijf op kinderboerderij
Kinderburgemeester Derek 
opent Konijnenvreugd
Aalsmeer - Afgelopen zondag 1 ok-
tober heeft de kinderburgermeester 
van Aalsmeer, Derek Buikema, het 
nieuwe konijnenverblijf ‘Konijnen-
vreugd’ geopend op kinderboerde-
rij Boerenvreugd. Onder belangstel-
ling van een aantal vrijwilligers ver-
telde Derek dat hij veel op de kin-
derboerderij is geweest en daarbij 
erg genoen heeft van de speeltuin 
en de dieren. “Vroeger ben ik hier 
wel eens geweest met een excursie 
vanuit de Jozefschool. Toen ik heel 
klein was, vond ik de geiten wel een 
beetje eng. Maar nu niet meer.”

Rookvrij
Als kinderburgermeester pleit hij er-
voor dat er op plekken waar kinde-
ren zijn, niet gerookt mag worden en 
hij vindt het dan ook goed dat Boe-
renvreugd een rookvrije kinderboer-
derij is. Derek zet zich in voor meer 
bewegen en sporten van kinderen 
en op Boerenvreugd kun je dat na-
tuurlijk goed doen in de speeltuin. 

Hij vindt de naam Konijnenvreugd 
ook erg goed gekozen. “En het is 
een mooi hok”, aldus Derek.

Eerste opening
Het was voor Derek de eerste offici-
ele opening als kinderburgermees-
ter en het ging hem goed af. Hij ver-
wacht dat er veel mensen naar de 
kinderboerderij zullen komen om 
het nieuwe verblijf te bewonde-
ren. Konijnenvreugd is tot stand ge-
komen door financiering van vele 
sponsors, fondsen en leveranciers 
die materiaal en diensten voor een 
vriendenprijs hebben aangeboden.
Het verblijf is ontworpen en ge-
bouwd door de eigen vrijwilli-
gers van Stichting Kinderboerderij 
Aalsmeer. Konijnenvreugd huistvest 
drie groepen konijnen, die daar-
in heerlijk kunnen graven en ren-
nen. Voor kinderen die zelf willen 
knuffelen met konijnen is er in de 
stolp nog een knuffelhoek met grote 
knuffelkonijnen.

Workshop poppenspel in 
het Poppentheater
Amstelveen - Altijd al eens in een 
echt theater op de planken willen 
staan? Op zondag 8 oktober om 
14.30 uur kunnen kinderen van-
af 4 tot 10 jaar onder begeleiding 
van poppenspeelster Virga Lipman 
aan de slag met een dubbele work-
shop poppenspel. Eerst maken de 
kinderen vissen en zeemonsters en 
daarna gaan de kinderen de thea-

terzaal in om op het toneel de vis-
sen te laten zwemmen in een ech-
te onderwaterwereld. Uiteraard mo-
gen de ouders gezellig blijven kijken 
en helpen als dat nodig is. De kos-
ten voor de workshop zijn 8,50 eu-
ro. Er kan gereserveerd worden via 
020-6450439; info@amstelveens-
poppentheater.nl of via www.am-
stelveenspoppentheater.nl 

Voetbal jeugd
RKDES JO14-11 doet het weer
Kudelstaart - Zaterdag 30 septem-
ber stond voor RKDES JO11-4 om 
9.00 uur de uitwedstrijd op het pro-
gramma bij Hertha in Vinkeveen. 
Om 8.00 uur werd er verzameld op 
de parkeerplaats bij RKDES. Deze 
week geen 11 spelers, maar slechts 
9 doordat Morris lekker een week-
end weg was en Twan geblesseerd 
was geraakt tijdens de laatste trai-
ning op donderdag. Dat 9.00 uur 
geen ideaal tijdstip is voor de kan-
jers van RKDES JO11-4 bleek wel uit 
het feit dat Cees en Terre die op het 
feestje van Jip waren geweest, alle 
drie nog met de slaap in hun ogen 
bij het vertrek stonden. Aangeko-
men bij Hertha bleek dat er na een 
lange rit met de auto ook nog even 
een stukje gewandeld moest wor-
den naar de kleedkamer. Na het om-
kleden en het woordje van de trai-
ner konden de mannen naar het veld 
waar direct aan de wedstrijd begon-
nen moest worden. Met Willem op 
doel en Jip, Cees en Mail als achter-
ste linie met daarvoor Terre, Hugo en 
Jesse werd er gestart met de wed-
strijd. Koen en Jente begonnen in 
de wissel. Willem was naast de kee-
per deze week ook de aanvoerder 
en samen met de verdediging zorg-
de hij er voor dat de kanjers nu wel 

de eerste 5 minuten ongeschonden 
door kwamen. RKDES JO11-4 kreeg 
met Hugo een goede kans, echter de 
bal verdween naast. Na 10 minuten 
was het wel raak toen Jente de bal 
onderschepte in de verdediging van 
Hertha en hard binnen schoot: 0-1. 
Niet veel later was het weer Jente 
die na een pass van Jesse de diepte 
zocht en Terre vrij zag voor het doel. 
Terre nam de bal aan en schoot de 
bal via de paal en de keeper in het 
doel: 0-2. Tegen het einde van de 
eerste helft bleek wel dat Jip nog 
wat moe was van zijn partijtje, hij 
kwam misselijk naar de kant. Vlak 
voor rust werd ook de harde voorzet 
van Jente achter de keeper gescho-
ten door een verdediger van Hertha. 
Met 0-3 de rust in was een verdien-
de weergave van de spelverhouding 
op dat moment. Na rust sloop er on-
rust in het team en ondanks de drie 
kansen van Jente in het begin van 
de tweede helft was het Hertha wat 
de druk opvoerde. Geholpen door 
Koen die de bal niet goed raakte kon 
Hertha de bal achter doelman Wil-
lem schieten: 1-3. Niet veel later zag 
Willem dat Cees de bal miste en kon 
hij reddend handelen. Vlak voor het 
einde van de wedstrijd was het Maik 
die bijna uit een voorzet van Jen-

Honkbal
Thamen pupillen kampioen
De Kwakel - Op zondag 1 oktober 
mochten de Honkbal Pupillen 3 on-
der leiding van coaches Kirsten en 
Mart op bezoek bij Almere ‘90 PH3 
en dat werd een bijzonder spannen-
de wedstrijd.
De honkbal pupillen 3 hadden na-
melijk in het tweede gedeelte van de 
competitie, derde klasse, nog geen 
enkele wedstrijd verloren. In de eer-
ste inning wisten zij meteen 6 pun-
ten te scoren, maar ook de tegen-
partij kwam vijf keer over de thuis-
plaat. Het werd een bijzonder gelijk 
opgaande strijd en na drie volledi-
ge innings was het zelfs 17-15 in het 
voordeel van Almere.
Door een bijzonder goede slagbeurt 
en slim honklopen in de vierde in-
ning wist Thamen 6 punten te sco-
ren en moest zij de boel dicht hou-
den. Er waren een paar mooie ac-
ties en Almere wist ook nog wel te 
scoren, maar dat waren maar 2 pun-

ten en zodoende konden de man-
nen (en 1 dame) en de coaches na 
afloop van de wedstrijd het kampi-
oensfeest vieren. Woensdag 4 ok-
tober spelen zij de laatste wedstrijd 
van het seizoen bij en tegen Quick 
Amsterdam PH2 om 17.30 uur.

Pupillen 2 ook kampioen
Ook voor de Honkbal Pupillen 2 dat 
uitkomt in de tweede klasse stond 
er zondagochtend een wedstrijd om 
het kampioenschap op het schema. 
Dit team bestaat in zijn geheel uit 
Japanse kinderen waarvan de ou-
ders voor kortere of langere tijd in 
Nederland wonen en werken. Zij 
speelden ook tegen Almere, maar in 
dit geval de honkbal pupillen 1. 
Ook dit werd een nek aan nek race 
en na anderhalf uur spelen kwam 
de einduitslag op 10-9 in het voor-
deel van de honkballers van Tha-
men. 

Klassiek in Zorgcentrum Aelsmeer
Eerste jeugdconcours met 
vijf talenten zondag
Aalsmeer - De stichting Kunst en 
Cultuur Aalsmeer organiseert in 
samenwerking met zorgcentrum 
Aelsmeer voor de eerste keer een 
Jeugdmuziekconcours voor kinderen 
van 8 tot en met 14 jaar, die een mu-
ziekinstrument bespelen of zingen in 
het klassieke repertoire. Zij treden op 
voor ouderen en natuurlijk hun fami-
lieleden en vrienden. Doel van dit 
concours is naast promotie van klas-
sieke muziek ook het contact tussen 
jong en oud te bevorderen. Het con-
cours vindt aanstaande zondag 8 ok-
tober plaats. Iedere belangstellende 
is welkom vanaf 14.00 uur. Dan is er 
voor de vijf deelnemers in de leeftijd 
van 9 tot 15 jaar de gelegenheid om 
in te spelen. Het concours start om 
15.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur 
met daarna de gelegenheid om ge-
zellig na te praten. De talentjes ne-
men het tegen elkaar op voor een ju-

ry die bestaat uit een musicus, een 
musicoloog en een bewoner van 
Zorgcentrum Aelsmeer. Uiteindelijk 
worden de drie beste kandidaten be-
loond met geldprijzen van 200, 100 
en 50 euro. Het eerste Jeugdmuziek-
concours wordt geopend door KCA 
voorzitter Wilbert Streng. De optre-
dens van de vijf talenten worden af-
gewisseld met een intermezzo op 
piano door Faas Kaaijk (15) en zijn 
moeder Lisa. De uitslag wordt rond 
16.45 uur bekend gemaakt en de 
prijzen worden uitgereikt door kin-
derburgemeester Derek Buikema. 
De winnaar zal na de uitreiking nog 
een keer optreden voor het publiek. 
Belangstellenden worden van har-
te uitgenodigd om zondag het con-
cours bij te komen wonen. Het aantal 
zitplaatsen is echter beperkt. Adres: 
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 2 
in het Centrum.

te nog kon scoren, maar net te kort 
kwam. Leiders Edwin en Sander wa-
ren blij dat de wedstrijd was afgelo-
pen en dat er niet meer schade was 
opgelopen. Ondanks de mindere 
tweede helft bleken de meegereis-
de supporters zeer tevreden met het 
behaalde resultaat. Zaterdag 7 ok-
tober aanstaande spelen de kanjers 
om 11.00 uur thuis tegen Roda23, al-
le supporters zijn welkom bij RKDES 
aan de Wim Kandreef.
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Tegenwoordig zijn badkamer en 
toilet volwaardige ‘leefruimtes’ in 
huis. Je kunt er ontspannen en tot 
jezelf komen. De sfeer van de rest 
in het huis zie je hier terug. De ba-
sis van de meeste badkamers is 
functioneel, waarbij de details de 
ambiance bepalen en de badka-
mer compleet maken. Veel sani-
tair merken spelen in op de be-
hoefte van mensen om hun ei-
gen badkamer te ontwerpen met 
modulaire systemen. In de show-
room van Bouwcenter Blauwhoff 
kun je je dromen, werkelijkheid 
maken. Jouw nieuwe droombad-
kamer heeft een eigen stijl en ka-

rakter. Denk aan de grote diversi-
teit in stijlen zoals: industrieel, stijl-
vol wit, retro, klassiek en bijvoor-
beeld comfort, dat in alle gemak-
ken voorziet. Daarnaast kiezen 
steeds meer mensen ervoor om de 
bad- en slaapkamer te combine-
ren tot één grote ruimte. De show-
room van Bouwcenter Blauwhoff 
laat veel verschillende stijlen zien. 
Op het grote tegelplein kan je zelf 
aan de slag. Hier kun je als het wa-
re een eigen moodboard creëren 
van jouw droom badkamer. 
De showroom is elke werkdag van 
8.30-17.00 uur en op zaterdag van 
9.00-17.00 uur open.

Bouwcenter Blauwhoff
Jouw droombadkamer
Ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of heb je al ideeën, 
maar kun je nog wel wat hulp gebruiken? Bij Bouwcenter Blauw-
hoff slaag je gegarandeerd.

Landelijk wonen wint aan populariteit 
Knusheid van 
het buitengebied

Maar hoe ziet de sfeer van ‘lan-
delijk wonen’ er eigenlijk uit? 
We zetten een aantal ingrediën-
ten op een rijtje. Zoals de eiken-
houten leefkeuken met betonnen 
werkblad, het vrijstaande fornuis 
en het kookeiland van bijna vier 
meter doorsnede. Als kloppend 
hart van de woning. Fraai, prak-
tisch en een feest om in te verblij-
ven. Het geheim aan een landelij-
ke keuken is de eenvoud in com-
binatie met originele variaties. Zo-
als in de badkamer waar je kiest 
voor een volledig vrijstaand bad. 
Met meubelen en accessoires die 
stuk voor stuk die warme en tijd-
loze sfeer uitstralen. 

Heel belangrijk bij landelijk wo-
nen is de keuze voor vloeren. Een 
doorleefd parket in de eet-, woon- 
en slaapkamer doet het goed, 
maar ook authentieke tegels in de 
keuken, badkamer en op het ter-
ras zijn erg fraai. 
Met sfeerverlichting maak je het 
plaatje af. Een stoer armatuur 
boven het keukeneiland of een 
mooie
plafondlamp geïnspireerd op het 
verleden. Belangrijk is dat je je ei-
gen ideeën de kans geeft. Besef 
dat er op het gebied van inrich-
ting niet één enkele waarheid is. 
Probeer gerust te experimenteren.

Landelijk wonen is in! Steeds vaker kiezen mensen voor een huis 
buitenaf. En als dat niet mogelijk is, proberen ze hun huidige wo-
ning aan te kleden in een landelijke stijl. Om vrijheid en knus-
heid te creëren.

Creëer vrijheid en knusheid met een landelijke inrichting.
Foto: Wonen Landelijke Stijl

Snel de lamp verplaatsen of 
verwijderen
Licht op de plek 
waar het nodig is 
Nederlanders veranderen steeds vaker de inrichting van hun wo-
ning. Het zo nu en dan aanpassen van het interieur maakt ons 
blij. Maar dan blijkt opeens dat het stroompunt niet meer op de 
juiste plek zit boven de eettafel en de lamp dus niet meer goed 
hangt. 

Iedereen is er wel eens tegen-
aan gelopen. Het lichtpunt dat net 
even verkeerd zit. Natuurlijk kun 
je de leidingen laten verleggen 
en het plafond opnieuw stuken. 
Of zelfs draad langs het plafond 
hangen, maar mooi is het allemaal 
niet. En soms heel prijzig. Nu is er 
een nieuwe innovatieve oplossing: 
de Lightswing. Een product, waar-
mee je elke hanglamp tot 80 cen-
timeter van het lichtpunt kunt ver-
plaatsen. Alle kanten op! Hiermee 
krijg je licht op de plek waar je het 
nodig hebt. 

De Lightswing is gemakkelijk 
te monteren over het bestaan-
de lichtaansluitpunt in je plafond. 
Vervolgens hoef je de lamp maar 
om de as te draaien en hij hangt 
zonder ingewikkelde aanpas-
singen op de gewenste plek. Dit 
geldt voor elke hanglamp tot 3,5 
kilogram. De Lightswing beschikt 
over een handige stekker; één klik 
en ieder type hanglamp is een-
voudig te bevestigen of tijdelijk te 
verwijderen. Het maakt de moge-
lijkheden om je huis opnieuw in te 
richten een stuk groter.

Licht is belangrijk in de woning! Foto: Illumade

Montel Amstelveen
Jouw droombadkamer

“De winkel was nog maar amper 
open en de mensen wisten ons 
gelijk te vinden in Amstelveen. Ve-
le Aalsmeerders kenden ons nog 
van de meubelwinkel aan de Oos-
teinderweg. Zodoende hadden 
we gelijk de loop en de bekend-
heid” aldus Jeroen.
Daarbij hielp de naamsbekend-
heid van het mooie merk Mon-
tel ons natuurlijk ook. De kwaliteit 
en de gunstige prijs geeft bij veel 
mensen een prettig gevoel. Tel 
daar nog bij op dat we nog steeds 
de vertrouwde service verlenen en 
je hebt een prachtig concept. Na 
5 jaar zijn we inmiddels een stuk 
groter geworden. We hebben af-
gelopen zomer heel hard gewerkt 
aan het vergroten van de show-
room. We zijn van 1000m2 naar 
2000m2 gegaan. Een verdubbe-
ling! Dat hebben we niet alleen in-
gevuld met Montel, maar we heb-
ben wederom een ondernemen-
de stap gezet. We zijn een nieuw 
concept begonnen. Dit nieuwe 
concept Enzo Luca moet nog ver-
der landelijk uitgerold worden. Wij 
zijn echter de eerste die dit op de-
ze manier nu hebben staan. Rem-
co vult Jeroen aan: “Enzo Luca 
biedt een prachtige collectie aan 
rijkelijk uitgevoerde zitmeubelen 
met daarnaast andere woonka-
mer meubelen zoals eethoeken, 
dressoirs, wandkasten, tv meube-
len en salontafels. De stijl is echt 
afwijkend te noemen. Stoer/chic/
urban/groots... noem het zoals je 
wilt, maar het spreekt nu al enorm 

veel mensen aan.” De winkel ziet 
er dan ook echt prachtig uit. Aan-
gekleed met bijzondere elemen-
ten zoals een grote boksbal en 
een citybike aan de muur. Al met 
al echt een aanrader om eens in-
spiratie op te doen. Jeroen: “We 
bieden net zoals vroeger bij van 
der Schilden nu weer een totaal-
concept en kunnen vele dingen 
op maat en kleur laten aanpas-
sen. Niets is ons vreemd. De ser-
vice blijft gewoon zoals men van 
ons gewend is. Of we nu een zit-
meubel naar het buitenland moe-
ten vervoeren of een bank per 
bootje over het water moeten be-
zorgen. We draaien onze handen 
er niet voor om. Remco: “Al moe-
ten we de koffie met de fiets rond-
brengen door de winkel, we doen 
het met liefde en passie voor het 
meubelvak en de klant.” De bei-
de neven hebben duidelijk lol in 
hun vak. 
Als laatste zegt Jeroen: U bent 
van harte welkom om te genie-
ten van de prachtige collectie’s, 
Montel en Enzo Luca. Loop ge-
rust even binnen om de winkel te 
komen bekijken. Bovendien kunt 
u deze maand onze banken inruil 
actie weer verwachten bij Mon-
tel. Tot 350 euro retour voor je ou-
de bank! Hou de brievenbus en tv 
maar goed in de gaten. Wij staan 
voor u klaar. Graag tot ziens in on-
ze mooie winkel.

U vindt Montel aan de Binderij 4, 
Amstelveen – Bovenkerk

Het is al weer precies 5 jaar geleden dat Jeroen v.d. Schilden sa-
men met neef Remco hun prachtige Montel winkel openden in 
Amstelveen. Een dappere stap in een moeilijke tijd voor de meu-
belbranche. Nu vijf jaren verder kunnen zij beide terugkijken op 
een zeer succesvolle meubelzaak.

Westeinder Adviesgroep
Starters op de woningmarkt

Je hoeft maar om je heen te kij-
ken of een willekeurige huizen-
site te bezoeken en je weet dat 
de huizenprijzen de laatste jaren 
sterk zijn gestegen. Dit fenomeen 
deed zich in eerste instantie voor-
al in de grote steden voor, daar is 
vrijwel geen betaalbare woning 
meer te vinden met als gevolg dat 
nu ook de prijzen in de omliggen-
de gemeentes de pan uit begin-
nen te rijzen. 
De groep die bijzonder veel last 
heeft van deze gekte op de wo-
ningmarkt zijn de starters. Dit zijn 
de mensen die voor het eerst een 
woning willen kopen.
Tijdens de financiële crisis zijn 
de regels rondom het verstrek-
ken van hypotheken sterk aange-
scherpt. Hierdoor is onder andere 
het bedrag dat je maximaal kunt 
lenen ten opzichte van de waar-
de van de woning verlaagd. Dit 
feit in combinatie met de geste-
gen huizenprijzen maakt het voor 
een starter bijna een mission im-
possible om een eigen huis te ko-
pen, zo lijkt het. De adviseurs van 
de Westeinder Adviesgroep mer-
ken dan ook dat er veel starters 
de moed al opgeven voordat ze 
begonnen zijn met zoeken naar 
een woning. Ten onrechte!

De Westeinder Adviesgroep helpt starters op de woningmarkt. 
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in voor de informatie-
bijeenkomst op 16 oktober 2017.

neemt. Juist door de overspan-
ne markt moet je soms in kor-
te tijd een beslissing nemen. Dit 
geldt met name bij starters en de-
ze groep heeft dan ook nu meer 
dan ooit de behoefte aan goede 
voorlichting over hun specifieke 
mogelijkheden bij het kopen van 
een huis. Daarom organiseert de 
Westeinder Adviesgroep op 16 
oktober aanstaande van 19.00 uur 
tot 21.00 uur, in samenwerking 
met Huisman | Hoogendoorn ma-
kelaars en notaris Geert Labor-
dus, een gratis informatiebijeen-
komst speciaal voor starters. Deze 
laagdrempelige bijeenkomst vindt 
plaats in het kantoor van de West-
einder Adviesgroep gelegen aan 
de Zwarteweg 96 in Aalsmeer. 
Bovendien zijn er experts aanwe-
zig waaraan je gratis en vrijblij-
vend al je vragen kunt stellen.
De Westeinder Adviesgroep is 
sinds jaar en dag een vertrouwd 

adres in Aalsmeer, Uithoorn en 
omgeving en heeft al veel men-
sen geholpen bij de financiering 
van hun woning. Het voordeel van 
dit kantoor is dat zij onafhanke-
lijk zijn. Dit betekent dat er geen 
enkele band is met welke bank 
of hypotheekverstrekker dan ook. 
Hierdoor staat er maar één belang 
centraal en dat is het belang van 
de klant.
Bezoekers van de informatiebij-
eenkomst ontvangen na afloop 
een interessante starterskit met 
nuttige informatie en kunnen ge-
bruik maken van speciale star-
tersacties bij de Westeinder Ad-
viesgroep, Huisman | Hoogen-
doorn makelaars en notaris Geert 
Labordus. 
Schrijf je nu snel en gratis in op 
www.westeinder.nl/startersactie 
of bel ons op 0297-384980. Be-
perkt aantal inschrijvingen mo-
gelijk.  

Er is meer mogelijk 
dan je denkt
Er is heel veel informatie op in-
ternet te vinden op het gebied 
van woningaankoop en woning-
financiering. Maar helaas is veel 
van die informatie onduidelijk, in-
gewikkeld en in sommige geval-
len zelfs ronduit onjuist. Alleen al 
de veelheid aan informatie en re-
gels doet menigeen de moed in 
de schoenen zinken. Daar wil de 
Westeinder Adviesgroep wat aan 
doen. Er is in heel veel gevallen 
meer mogelijk dan je in eerste in-
stantie zou denken. Door het ge-
ven van eerlijke voorlichting over 
de (on)mogelijkheden van het 
verkrijgen van een eigen woning 
wil de Westeinder Adviesgroep de 
vooroordelen wegnemen. De er-
varing leert dat als je beter voor-
bereid de woningmarkt betreedt 
de kansen dat je er in slaagt een 
woning te bemachtigen sterk toe-
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Simon de Bruin Slaapcomfort
De vormgever van 
uw nachtrust

Naamgever en eigenaar Simon de 
Bruin startte zijn zaak meer dan 
27 jaar geleden op industrieterrein 
Bovenkerk. Groot geworden als de 
specialist in (water-)bedden, is De 
Bruin een bekende ondernemer in 
de regio, zelfs tot over de grenzen 
die vele klanten een comfortabe-
le nachtrust heeft kunnen geven. 
‘We hebben een prachtige collec-
tie voor een goede en comforta-
bele nachtrust, zegt De Bruin. Van 
boxsprings tot ledikanten en van 
bedbodems tot matrassen bent u 
bij Simon de Bruin Slaapcomfort 
aan het juiste adres. We verko-
pen ook nog steeds waterbedden, 
maar we zijn natuurlijk met onze 
tijd meegegaan,’ zegt De Bruin.

Still going strong
Gevestigd pal tegenover woon-
centrum Co van der Horst staat 
kwaliteit en service al jaren zeer 
hoog in het vaandel. In de loop 
der jaren zag de ras-ondernemer 
beddenspeciaalzaken om hem 
heen komen en gaan, maar Simon 
de Bruin is still going strong. Hij 
maakte door de jaren heen een 
aanzienlijke kwaliteitsslag en de 
ruime showroom is een genot om 
te bezoeken.

Niches
Voornamelijk gericht op de niches 
in de markt verrast de uitgekien-
de collectie van de ‘vormgever 
van uw nachtrust’ menig bezoe-
ker. Ook de persoonlijke benade-
ring is prettig. ‘De klant heeft bij 
ons een naam en is meer dan al-
leen ordernummer,’ zegt de Bruin, 
doelend op de grote ketens waar-
van hij zich wil onderscheiden. 

Wat een fraaie zaak en wat een vriendelijke bejegening. Simon 
de Bruin Slaapcomfort is al meer als een kwart eeuw een ge-
vestigde naam in Amstelveen en omstreken en weet zijn klan-
ten altijd te verrassen met een bijzonder fraaie collectie bedden 
en toebehoren, waarbij de prijs-kwaliteitverhouding volledig in 
evenwicht is.

Simon de Bruin met zijn vrouw Annemieke in de showroom aan Binderij 1.

Een stoer huisje waar kinderen graag in gaan slapen. Foto: Saartje Prum

Trendy: slaaphuis waar je ook in 
mag spelen
Frisse kleuren in 
de kinderkamer

Diverse ontwerpers komen nu met 
collecties waar kinderen dolen-
thousiast van worden. Met bloe-
mig beddengoed, mooie kussens 
met prachtige details en bijpas-
sende wandlampjes om het hele-
maal af te maken. En wil je jouw 
kamer extra opleuken, dan hang je 
fleurige slingers op. Om je vingers 
bij af te likken! 
Een heel bijzonder ontwerp voor 
de jonge generatie is het slaap-

huisje oftewel het poppenhuis. 
Schattig en knus. Je slaapt ’s 
nachts als een prinses (of prins) 
bovenin en hebt overdag ruim-
te genoeg om onderin te spelen 
en je spullen op te bergen. Dub-
bel plezier! 
Saillant detail: het bed is ook heel 
praktisch voor kleine kinderen. 
Het matras is op borsthoogte ge-
maakt, dus je leest jouw kroost 
makkelijk voor en zonodig kun je 

Kinderen worden blij van frisse kleuren. Zeker jonge meiden we-
ten wel raad met zoete tinten in hun slaapkamer. Die kom je dan 
ook overal tegen.

‘We luisteren altijd goed naar wat 
de klant wil en geven vervolgens 
eerlijk advies.’ 

Filosofie 
Simon de Bruin is een volwaardi-
ge speciaalzaak. ‘Maar dat bete-
kent niet dat we alleen maar dure 
producten hebben,’ zegt De Bruin, 
die zijn zaak samen met zijn vrouw 
Annemieke met grote passie runt. 
‘We hebben voor elk budget een 
bed. Onze filosofie is vooral dat 
prijs en kwaliteit goed in even-
wicht moet zijn.’

Sfeervolle showroom
De showroom is sfeervol en vol-
ledig up-to-date en de nieuwste 
matrassen, bedden en textiel, ge-
ven de winkel een luxe en comfor-
tabele uitstraling en het liefst zou 
je direct op een van de bedden 
neerstrijken. ‘We gaan ieder jaar 
diverse beurzen af om de beste 
en mooiste bedden in onze collec-
tie op te nemen. En ja, alle bedden 
proberen we eerst zelf, voordat we 
ze in onze collectie opnemen. We 
willen weten dat het goed is.’

Betrokken
Simon de Bruin loopt altijd net een 
stapje harder en is zeer betrokken 
bij zijn klanten. ‘Als iets niet naar 
wens is lossen we dat ook op. En 
onze klanten waarderen onze ex-
pertise en advies, dat wordt steeds 
belangrijker en daar zetten we 
hoog op in.’

Binderij 1
Telefoon 020 645 69 21
info@simondebruin.nl
www.simondebruin.nl

Na jarenlang juridische strijd is 
het bestemmingsplan  “Nieuw 
Calslagen” onherroepelijk ver-
klaard door de Raad van State. 
“We hebben een flinke strijd moe-
ten leveren, maar het is zover” al-
dus Frans van Berkel (Projectont-
wikkelaar). Volle vaart vooruit met 
positieve energie. We zijn momen-

teel al aan het bouwen en  de ani-
mo is groot! Er zijn al een aantal 
kavels met woning verkocht en de 
gesprekken met potentiële kopers 
kunnen ter plaatse van het project 
aan de Westeinderplassen wor-
den gevoerd.  (Het bouwteam van 
Van Berkel Aannemers – Nieuw 
Calslagen)

Groen licht voor Calslagen!

A4Kwartier is ideaal gesitueerd 
in Rijsenhout, op slechts 2 auto-
minuten van de snelweg A4 (via 
de nieuwe op- en afrit), maar ook 
op korte afstand van Schiphol en 
Aalsmeer. De 2e fase is afgelopen 
zomer gerealiseerd. De laatste ko-
pers kunnen dus snel beschikken 
over een eigen unit op maat die 
grotendeels nog naar wens kan 
worden opgeleverd. De units heb-
ben een degelijke en nette uit-
straling en worden gebouwd met 

kwaliteitsmaterialen en door erva-
ren vakmensen, zodat de units er 
jarenlang goed uit blijven zien en 
relatief weinig onderhoud nodig 
hebben. Er is al een bedrijfsunit 
vanaf 120.00 euro VON excl. BTW.
De verkopende makelaars van dit 
project zijn Mantel makelaars uit 
Aalsmeer en Van Luling BOG uit 
Schiphol-Rijk. Zij kunnen u alles 
over het project vertellen.
www.mantelmakelaars.nl en 
www.vanlulingbog.nl

A4Kwartier in Rijsenhout
Vordering verkoop laatste 
fase
De verkoop van de bedrijfsunits op het industrieterrein in Rijsen-
hout gaat goed! Van de 22 moderne en ruime bedrijfsunits zijn 
er al 19 verkocht. De laatste 3 kunnen vanaf maart 2018 worden 
opgeleverd.

Check je financiële 
haalbaarheid 
Heeft u uw droomhuis gevonden? 
Of wilt u alvast weten wat u kunt 
lenen, zodat u gericht op zoek 
kunt gaan? Kom dan aanstaan-
de zaterdag vrijblijvend langs op 
de kantoren aan de Polarisavenue 
150 in Hoofddorp en de Zijdstraat 
2 in Aalsmeer. 

Ontdek meer met de WoonBox
Na u gesprek bij de Rabobank 
krijgt u de WoonBox mee naar 

huis. Een doos vol informatie en 
inspiratie om u op weg te hel-
pen van uw woonwens naar uw 
droomhuis. Speciaal tijdens de 
Rabo Woonweken krijgt u hier 
een kortingsbon van VT Wonen 
bij. Spelenderwijs weten wat de 
vervolgstappen zijn? In de Woon-
Box vindt u tevens een handige 
virtual reality app om u te helpen 
bij uw keuze.

Kijk voor alle locaties en tijden op 
www.rabobank.nl/woonweken

Geef uw woonwens vorm tijdens de 
Rabo Woonweken
Kom aanstaande zaterdag 
langs voor vrijblijvend advies
Met de groeiende vraag op de woningmarkt is het misschien 
een hele uitdaging om uw woonwens te vervullen. Wellicht heeft 
u vorige week zaterdag uw droomhuis gezien tijdens de NVM 
Open Huizen Dag. Dan is het belangrijk om snel te reageren en 
te weten of uw droomhuis ook haalbaar is. Daarom opent de Ra-
bobank op zaterdag 7 oktober haar deuren. U bent van 10.00 uur 
tot 14.00 uur van harte welkom op de kantoren: Polarisavenue 
150 in Hoofddorp en de Zijdstraat 2 in Aalsmeer. 

Energierekening hoger: Kom nu in actie
Energieloket Sienergie helpt 
gratis en onafhankelijk
Aalsmeer - Volgend jaar gaat de 
energierekening van de Neder-
landse huishoudens flink omhoog. 
Dat komt vooral door de stijging 
van de heffingen op energie, zoals 
de Opslag Duurzame Energie en 
naar verwachting ook de Energie-
belasting. Consumentenorgani-
saties verwachten voor huishou-
dens een kostenverhoging van 70 
tot 100 euro per jaar. Maar er is 
ook goed nieuws: woningeigena-
ren kunt hier zelf iets aan doen. 
En daar biedt het Energieloket van 
Sienergie alle hulp bij krijgen, gra-
tis!
Voor energie die je niet verbruikt 
hoef je ook niet te betalen. Zui-
nig zijn met stroom en gas helpt 
al meer dan menigeen denkt. Nog 
meer zoden aan de dijk zet wo-
ningisolatie. Wie minder energie 
verbruikt, bespaart op de inkoop 
van energie. En omdat de Opslag 
Duurzame Energie en de Ener-
giebelasting zijn gekoppeld aan 
het energieverbruik, gaan die ook 
naar beneden. Dubbele winst dus. 
Isolatiemaatregelen zijn zo snel 
terugverdiend en leveren veel ex-
tra wooncomfort op. 

Maar waar te beginnen? Siener-
gie weet dat de meeste woningei-
genaren terugdeinzen voor veel 
uitzoekwerk en rompslomp. Voor 
hen is er sinds een aantal jaren 
het Energieloket van Stichting Si-
energie. Door de samenwerking 
met de gemeente Aalsmeer is de 
service van Sienergie gratis en 
vooral onafhankelijk. Vele wonin-
geigenaren hebben daar sinds-
dien hun voordeel mee gedaan. 
Aan het Energieloket kunnen wo-
ningeigenaren hun woning laten 
doorlichten en krijgen zij persoon-
lijk advies over de mogelijkheden 
van isolatie, energiezuinig verwar-
men, zonnepanelen, energieneu-
traal of aardgasloos wonen en 
nog veel meer. Hulp nodig bij het 
vinden van geschikte aanbieders 
of het vergelijken van offertes? 
Of bij het aanvragen van subsidie 
of een duurzaamheidslening? Of 
met plannen om een buurtisola-
tieproject op te zetten? Kom voor 
advies en praktische hulp naar 
het Energieloket in het Boekhuis, 
Zijdstraat 12 in het Centrum. In-
loopspreekuur is iedere woens-
dag van 15.00 tot 17.00 uur. 

Schenk extra aandacht aan 
buitenmeubelen 
Onderhoudsbeurt
voor tuinmeubilair

Veel mensen kiezen nog steeds 
voor houten tuinmeubelen. De 
trend, die we al enkele jaren heb-
ben vastgesteld, vertaalt zich in 
een terugkeer naar het natuurlijke 
en het authentieke in een tuin, die 
steeds meer als een volwaardig 
verlengstuk van het huis gezien 
wordt, maar dan in open lucht. Dat 
betekent dat er veel hout wordt 
toegepast, dat echter wel onder-
houden dient te worden. Het zou 
zonde zijn om straks in het voor-
jaar te moeten constateren dat 
de meubelen zijn aangetast door 
de barre weersomstandigheden 
van de winter. Het kan dus geen 
kwaad om de houten producten 
- stoelen, tafels, eventueel zelfs 
een tuinhuis - een kleine revita-
liseringskuur te geven. De meu-
belen hebben door het jaar heen 
veel te lijden. De seizoenen laten 
sporen achter op het hout. Diver-

Nu de donkere dagen zijn aangebroken, moet je eigenlijk even 
aandacht schenken aan de tuinmeubelen. Dankzij goed onder-
houd blijft het tuinmeubilair er langer stralend uitzien. 

Na een stevige reiniging zijn de 
meubelen als nieuw. Foto: V33

se producten geven het hout hun 
glans terug, waarna ze nog jaren 
mee kunnen. Er zijn speciale on-
derhouds- en reinigingsproduc-
ten op de markt net als speciale 
shampoos. Daarmee gaat het vuil 
er eenvoudig af. En wees gerust. 
Heb je er nu nog geen zin in… het 
mag ook in het voorjaar.

ze in bed verschonen. Wat wil je 
nog meer? Het huisje is zo leuk 

dat kinderen graag naar bed gaan. 
En dat is dan ook wel weer prettig.
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Felkleurige fornuizen stelen de show

Italiaanse sfeer in de keuken

De keuken is uitgegroeid tot het 
hart van ieder huis, dé plek waar 
alles binnen het gezin gebeurt. 
Logisch dat er steeds meer aan-

dacht aan deze leefruimte wordt 
geschonken. Een keuken met 
saaie kleuren, is niet meer van 
deze tijd. Het mag, nee moet, uit-

Voor culinaire verrassingen is Italië nog altijd een populaire be-
stemming. Maar we kunnen Italië ook in onze eigen keuken ha-
len. Door heerlijke gerechten te maken, of door de inrichting 
stijlvol aan te passen.

De keuken is uitgegroeid tot het hart van ieder huis. Foto: Smeg

Kleuren zwart en wit zorgen voor stijl
Slaapkamer krijgt stoere look

Zwart en wit staan voor stijlvol. 
Zeker als de kleuren verwerkt 
worden in passende dessins. Zo-
als dekbedovertrekken geba-
seerd op mooie tegels, die je te-
genkomt in landen zoals Marok-
ko. Oftewel het effect dat zwart 
in de ene hoek uitloopt naar wit 
in de andere hoek. Een dergelijk 
dekbedovertrek is enerzijds stoer, 
maar door de patroontjes krijgt de 
overtrek toch een vriendelijke uit-
straling. 
Wil je liever een wat chiquere 
uitstraling dan ga je voor zwart- 

en grijstinten in combinatie met 
oranje en zachtroze. Het geeft je 
slaapkamer een moderne en tren-
dy uitstraling. Je kunt ook kiezen 
voor een natuurtrend met hori-
zontale banen en een gevlochten 
motief. Samen met neutrale tinten 
past dit dessin zowel in een stoer 
landelijke als moderne slaapka-
mer. 
Verder zijn de ruitpatronen dit sei-
zoen niet weg te denken uit het 
trendbeeld. Uitgevoerd in een 
neutrale kleurencombinatie van 
antraciet, grijs, taupe, zand en wit.

Het zwart en wit thema blijft zowel in de mode als bij interieurde-
sign een terugkerend thema. Deze trend wordt komend seizoen 
vertaald in stoere collecties beddengoed. Heel fraai is de combi-
natie van zwartwit dessins met subtiele kleuraccenten voor een 
warme uitstraling.

bundiger. Grote losse koelkas-
ten en fornuizen met felle kleuren 
passen in het Italiaanse thema. 
Steeds vaker wordt hier voor ge-
kozen. Je kunt binnen dit thema 
wel weer voor verschillende com-
binaties kiezen. Geïnspireerd op 
beroemde Italiaanse kustplaats-
jes combineren heldere Mediter-

Zwartwit dessins combineren fraai met heldere kleuraccenten.
Foto: Beddinghouse

Draadloze technieken maken het 
wonen aangenamer
Radio luisteren in de 
badkamer

Veel moderne woningen worden 
voorzien van innovatieve technie-
ken, die het wonen aangenamer, 
veiliger en gemakkelijker maken. 
Een wereld waarin alles met el-
kaar is verbonden, ook op het ge-
bied van muziek. Een nieuwe in-
novatie is bijvoorbeeld de Bus-
ch-Radio BT-connect. Na het in-
schakelen maakt deze inbouwra-
dio automatisch verbinding met 
het als laatste verbonden blue-
tooth-apparaat. De RDS FM-radio 
wordt in de muur ingebouwd en 

is voorzien van een geïntegreer-
de digitale versterker en bijpas-
sende inbouwluidspreker. Het re-
sultaat is een fraai geluid en op-
timaal bediengemak via het ver-
lichte display. 
De inbouwradio heeft acht voor-
keurzenders en is in kleine ruim-
tes zonder problemen te installe-
ren in gangbare inbouwdozen. De 
radio gaat automatisch aan wan-
neer je binnenkomt of het licht 
aandoet. Overigens zijn er ook 
oplossingen zonder bluetooth! Je 

Je favoriete radiozender beluisteren of je persoonlijke playlist 
vanaf je smartphone streamen? Dat kan tegenwoordig op een 
simpele manier. Met de nieuwste technieken geef je de badka-
mer, slaapkamer of keuken een eigen ‘muziekkleur’.

Ultiem genieten van muziek in de badkamer. Foto: Busch

Hulpje in de keuken

Warme kleuren met winterviolen
Snelle metamorfose 
van de buitenkamer

Een opgeruimd aanrecht kan lelijk worden ontsierd met een 
rondslingerend, onhygiënisch vaatdoekje. Toch is dat de praktijk 
van alledag. Het is namelijk praktisch om dat vaatdoekje altijd 
binnen handbereik hebben. Gelukkig is daar nu een oplossing 
die de vaatdoek uit het zicht brengt. Die zorgt dat de vaatdoek 
niet meer onhygiënisch over de rand van de spoelbak hangt, 
maar een plek krijgt waar deze hoort. Een magnetische vaat-
doekhouder is het ‘ei van Columbus’. De houder is zonder ge-
reedschap te plaatsen in bijna alle spoelbakken! Er zijn twee uit-
voeringen in roestvrij staal: een gebogen en een rechte versie. 
Hoe handig wil je het hebben.

Ze zijn inmiddels weer vol-
op verkrijgbaar... winterviolen! 
Met violen geef je in een hand-
omdraai een boost aan de bui-
tenkamer.

Het najaar is de tijd om het balkon, 
het terras of de tuin gereed te ma-
ken voor de winter, want de zo-
merbloeiers en vaste planten zijn 
nagenoeg uitgebloeid. Wie denkt 
dat het balkon of terras maanden-
lang kleurloos blijft, heeft het mis. 
Winterviolen bloeien in de winter-
maanden dapper door. 
Ze trekken zich van wind, regen 
of vorst nauwelijks wat aan. Rood, 
geel, paars of wit: herfst en winter 
waren nog nooit zo kleurrijk!
Een paar potten gevuld met kleur-

De houder is zonder gereedschap te plaatsen.
Foto: Magisso 

rijke violen zorgen al voor een 
sfeervolle buitenkamer. Populai-
re winterkleuren zijn dieppaars 
en wijnrood. Door deze violen 
in rieten manden te zetten, cre-
eer je een warme en landelijke 
sfeer. Een modern effect krijg je 
door knalgele violen te gebruiken 
in ‘strakke’ potten. Violen zijn ide-
aal om de buitenkamer op te vro-
lijken.
Winterviolen zijn gemakkelijke 
plantjes. Ze hebben geen plan-
tenvoeding nodig, enkel water! 
Tijdens vorstperiodes laten de 
bloemetjes hun kopjes hangen, 
maar wanneer de temperatuur 
weer boven het vriespunt komt, 
richten ze zich omhoog en kijken 
ze weer stralend de wereld in. 

Winterviolen trekken zich van wind, regen of vorst nauwelijks wat aan.
Foto: Bloemenbureau Holland

rane kleuren bijvoorbeeld prach-
tig bij roestvrijstaal. 
Grote fornuizen zijn tegenwoor-
dig verkrijgbaar in allerlei uitge-
sproken kleuren, zoals rood, geel, 
oranje, olijfgroen, wit, zwart, rvs 
en antraciet. Met deze kleuren 
krijgt de retrokeuken een leven-
dige en professionele uitstraling. 
Daarbij biedt een groter fornuis 
gewoonweg meer mogelijkheden. 
Met grote kookplaten - met zes 
branders - inclusief wokopties, 
wordt het koken een feest. 

ontvangt dan je favoriete FM-zen-
ders via wifi. Digitaal - dus met 

een goede geluidskwaliteit - zon-
der ruis en storingen.







Aalsmeer - Op zondag 1 oktober 
werd voor de 38e keer het ‘Rond-
je Bergen’ gelopen in een prachtige 
omgeving van het Noord-Hollandse 
Bergen. Het weer was mooi en dit 
keer was ook AV Aalsmeer met een 
aantal jeugdleden vertegenwoor-
digd. Fleur Zethof verraste iedereen 
door in haar leeftijdscategorie van 8 
tot 10 jaar eerste te worden op de 
2000 meter. Van alle meisjes was zij 
zelfs tweede. Lotte Zethof en Grae-
me ’t Hoen liepen de 5 kilometer 
door de mooie duinen van Bergen. 
Zij liepen eerst gelijk op, maar Grae-
me versnelde uiteindelijk en kwam 
uit op een mooie tijd van 21.59 mi-
nuten. Voor Lotte was het de eer-
ste 5 kilometer sinds lange tijd. Zij 
moest hier dus wel aan wennen, 
maar kwam toch in een nette 23.10 
minuten over de finish. Trainer en 
vader Richard Zethof was uitgeno-
digd om de 10 kilometer mee te lo-
pen in het bedrijfsteam van In Good 
Company. Dat koste wel wat moeite, 
maar met zijn tijd van 43.35 minuten 

heeft hij toch zijn positieve bijdrage 
aan het team geleverd.
Volgend jaar gaat AVA zeker met 
veel meer jeugd naar deze mooie en 
leuke wedstrijd.

Fleur Zethof verraste iedereen, eerste 
op de 2000 meter.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Twee verschillende heemtuinen
Heimanshof Hoofddorp 
gaat helpen in Vierhouten
Hoofddorp - In Nederland lig-
gen ongeveer 80 natuur tuinen, die 
voor natuureducatie en natuurbe-
heer een belangrijke rol vervullen. 
Twee daarvan zijn genoemd naar 
Eli Heimans, die met Jac. P. Thijs-
se rond 1910 aan de wieg stond 
van natuurmonumenten en natuur-
educatie op scholen. De Heimans-
hof in Vierhouten is 0.6 hectare en 
dateert uit 1935, De Heimanshof uit 
Hoofddorp is van 1975 en meet 2 
hectare. De Veluwse tuin ligt op ar-
me zandgrond en de Haarlemmer-
meerse op rijke klei. De planten die 
op de arme zandgrond van de Ve-
luwe groeien worden steeds zeldza-
mer, door de milieuvervuiling en de 
zure regen die uit de lucht valt. Dat 
maakt beide tuinen totaal verschil-
lend. Ook de beherende organisa-
ties zijn nogal verschillend. In Vier-
houten wordt 10 weekenden per 
jaar gewerkt door mensen uit heel 
Nederland en in Hoofddorp is er 
jaarrond 7 dagen in de week activi-
teit en vormt de tuin de uitvalsbasis 
voor nog 40 natuurprojecten op cir-
ca 150 hectare. De tuin in Vierhou-
ten kan wel wat extra handen ge-
bruiken (en die in Hoofddorp ook 
natuurlijk) en daarom komen de 
Hoofddorpers een weekendje hel-
pen. Zoals alles in deze verenigin-
gen, wordt er gewerkt volgens het 
‘1+1=4’ model. Dat wil zeggen dat 

beide clubs plus de mensen zelf en 
de samenleving beter moeten wor-
den van wat er ondernomen wordt: 
De tuin in Vierhouten profiteert van 
20 tot 25 paar ervaren handen, en 
de Hoofddorpers kunnen gratis een 
weekendje overnachten in de huis-
jes van de Paasheuvel groep, waar 
de heemtuin onderdeel van vormt. 
En in dat weekend is er natuurlijk 
ruim tijd voor natuur verkenning in 
de omgeving en gezelligheid. Bij-
zonder is dat de Hoofddorpse groep 
bestaat uit volwassen vrijwilligers 
en een dynamische club tieners: De 
GreenTeens, die ook jaar rond hun 
eigen programma organiseren en fi-
nancieren en een belangrijke steun 
pilaar voor de vereniging geworden 
zijn. 
Het weekend van 13,14 en 15 ok-
tober vormt onderdeel van het uit-
gebreide Hoofddorpse sociale pro-
gramma. Dat programma heet het 
inspiratie programma en is bedoeld 
om de betrokkenheid bij de tuin en 
de vereniging niet alleen uit spit-
ten en wieden te laten bestaan. Het 
is ook een ideale gelegenheid voor 
belangstellenden om kennis te ma-
ken met de werkwijze en cultuur 
van beide verenigingen.
Voor meer informatie over de Hei-
manshof Hoofddorp: beheer@de-
heimnanshof.nl, de beheerder: 06-
48226490. 

Bridgeavond bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - de uitslagen van 
Bridgeclub Onder Ons, speelavond 
op 27 september. In de A-lijn: 1e 
Jaap en Henk Noordhoek 64.93%, 
2e Ton Leuven en Ben van Herk 

Week van de Veiligheid:
Neem maatregelen tegen 
criminaliteit! 
Aalsmeer - Op maandag 9 oktober 
begint de Week van de Veiligheid. 
Deze week is niet zomaar gekozen, 
want met het invallen van de don-
kere dagen neemt de kans op cri-
minaliteit toe. Tijdens de Week van 
de Veiligheid brengen diverse or-
ganisaties, gemeenten en de po-
litie het thema veiligheid extra on-
der de aandacht bij ondernemers en 
hun personeel. Dit gebeurt bijvoor-
beeld via online overvaltrainingen, 
groepstrainingen ter voorbereiding 
op agressie en diefstal in winkels of 
horecagelegenheden en gratis vei-
ligheidsscans. De Week van de Vei-
ligheid wordt georganiseerd door 
het ministerie van Veiligheid en Jus-
titie, VNO-NCW & MKB Nederland, 
Koninklijke Horeca Nederland, De-
tailhandel Nederland, Transport en 
Logistiek Nederland en het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Vei-
ligheid.
“Met de Week van de Veiligheid sti-
muleren wij ondernemers zich zo 
goed mogelijk voor te bereiden op 
criminaliteit,” zegt Colin Voetee, ad-
viseur Veilig Ondernemen bij het 
CCV. “Welke maatregelen nemen 
zij al om criminaliteit voor te zijn? 
En hoe bereiden ze zichzelf en hun 
personeel erop voor als het toch mis 
gaat en ze te maken krijgen met 
diefstal, een overval of spookfactu-
ren? Als CCV hebben wij online en 
offline tal van hulpmiddelen ontwik-
keld om ondernemers hierbij te hel-
pen. Daarnaast organiseren de be-
trokken brancheverenigingen, tien-
tallen gemeentes en de politie tij-
dens de Week van de Veiligheid ac-

tiviteiten die ondernemers helpen 
bij het nemen van preventiemaatre-
gelen. Zo roepen we samen crimi-
naliteit een halt toe.”

E-learnings en veiligheidsscans
“Een toegankelijke manier om je te 
wapenen tegen criminaliteit is via 
online trainingen”, aldus Voetee. Zo 
kunnen ondernemers en hun per-
soneel vanachter hun computer, op 
het moment dat het hun uitkomt, 
leren hoe om te gaan met winkel-
diefstal, agressie of een overval. Dat 
kan bijvoorbeeld aan de hand van e-
learnings en door het bekijken van 
360⁰-veiligheidsfilms. Deze zijn spe-
ciaal voor winkel-, transport- en ho-
recapersoneel gemaakt en bootsen 
levensechte situaties na. Doordat de 
filmpjes zo herkenbaar zijn, is de im-
pact groot.
Ook biedt het CCV groepstrainingen 
aan voor ondernemers en hun per-
soneel met als thema’s winkeldief-
stal, agressie en overvallen. Net als 
in de 360-veiligheidsfilms worden 
praktijksituaties nagebootst. Zo le-
ren ondernemers en hun personeel 
hoe ze het beste kunnen reageren. 
De training werkt met rollenspel-
len, waarbij een professionele ac-
teur een agressieve klant, winkel-
dief of overvaller speelt. Daarnaast 
komen ondernemers met kleine be-
drijven (maximaal 5 vestigingen en 
50 fte) in aanmerking voor een gra-
tis veiligheidsscan (VKB-scan). Een 
erkende veiligheidsexpert komt dan 
langs en geeft advies op maat. Kijk 
voor meer informatie op www.hetc-
cv.nl.

Lezing over strandjutten en 
flessenpost bij Wester-Amstel
Amstelland - Op zondag 8 okto-
ber komt de Zandvoortse strandjut-
ter, voormalig boekhouder en ook 
beheerder van het plaatselijke jut-
tersmuseum, Wim Kruiswijk, naar 
Wester-Amstel om te vertellen over 
de vondsten die hij de afgelopen de-
cennia gedaan heeft op het strand. 
In het bijzonder was hij geïnteres-
seerd in flessen met brieven erin, hij 
heeft er zo’n twaalfhonderd gevon-
den, uit allerlei delen van Europa en 
verder weg. Daarover heeft hij een 
boek geschreven, Flessenpost.
Behalve flessenpost vond hij heel 
wat meer: botten en botjes van al-
lerlei dieren, tanden, barnsteen, oud 
aardewerk, noten, zaden en zelfs 
cocaïne. Vooral plastic is er op de 
stranden en in de duinen te vinden, 
en dat verzamelt hij ook: het meeste 
om weg te gooien, maar ook maakt 
hij er kleine en grote kunstwerkjes 
van. 
De lezing op zondag 8 oktober be-
gint om 15.00 uur bij Buitenplaats 
Wester-Amstel aan de Amsteldijk-

Noord 55 te Amstelveen. De entree 
voor gasten is 8,50 euro, donateurs 
betalen 6 euro en kinderen tot en 
met 12 jaar mogen gratis aanschui-
ven. Koffie en thee gratis voor aan-
vang. Reserveren via: literair@wes-
ter-amstel.nl

Natuurbeleving voor peuters 
met kabouter Kwebbel
Streek - Op de zondagen 8 en 15 
oktober organiseert IVN De Ron-
de Venen & Uithoorn een natuur-
beleving voor peuters in het prach-
tige gebied De Groene Jonker. De 
beleving voor kinderen van 2 tot 6 
jaar duurt op beide dagen van 10.30 
tot 11.30 uur. Een IVN natuurgids 
(kabouter Kwebbel) begeleidt hen 
daarbij. Samen met Kwebbel zor-
gen de peuters ervoor dat tijdens de 
tocht De Groene Jonker rood kleurt! 
Hoe? Ieder deelnemend kind krijgt 
een rode muts op en draagt een 
Kwebbel-ketting.
Zo beleef je met de groep de herfst 
en ga je op zoek naar sporen van 
kabouters en dieren. Kwebbel ver-
telt van alles over de herfst en hoe 
de kabouter met zijn familie hier kan 
leven. En weet je dat Kwebbel ook 
met dennenappels speelt? En wat 
de dieren met deze appels doen? 
Wil jij dat ook weleens zien? Geef je 
dan op voor de peutertocht en kom 
naar De Groene Jonker! Tijdens de 
herfstspeurtocht zijn de peuters lek-
ker actief buiten bezig, leren spe-
lenderwijs en doen natuurervaring 
op met verschillende zintuigen. En 
wat een leuke manier om zo samen 
met ouders/verzorgers met het na-
tuurgebied kennis te maken. Let 

op, de paden kunnen drassig zijn, 
dus draag waterdichte schoenen 
of laarzen. Het gebied is niet ge-
schikt voor wandelwagens. Verza-
mel- en vertrekpunt: parkeerplaats 
de Roerdomp, Hogedijk 6, Zevenho-
ven. Kosten: 2,50 euro per kind (voor 
muts en beleefzakje), graag gepast 
betalen bij het verzamelpunt. Tij-
dens deze peutertocht worden voor 
PR-doeleinden foto’s gemaakt. Aan-
melden bij Ellen Aarsman via 0297-
288106 of r.aarsman@telfort.nl. Ga 
voor meer informatie naar de web-
site www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn. Wielrennen

Sluiting wegseizoen met 
gentlemansrace UWTC
Uithoorn - Zondag 1 oktober is 
het wegseizoen van de wielrenners 
van UWTC weer afgesloten met de 
Gentlemanswedstrijd Ad Fiege me-
morial. Het is een koppeltijdrit over 
ruim 10 kilometer en 21 koppels 
waagden zich aan de strijd. Geluk-
kig was het droog weer, maar de 
stevige wind maakte het de deel-
nemers nog best lastig. Vanaf de 
start hadden de renners het wind-
je in de rug en was iedereen nog fris 
en fruitig. Maar weer richting Uit-
hoorn was het flink tegen de wind 
in stoempen en gingen ook de ki-
lometers tellen. Menig renner kwam 
hier de beruchte man met de ha-
mer tegen. Tussen de 16 en 35 mi-
nuten wist iedereen de finish weer 
te bereiken. Het eerste koppel had 
een vroege starttijd aangevraagd, 
maar de stress sloeg wel een beet-
je toe bij Job toen 5 minuten voor de 

start zijn partner Mark nog steeds 
niet aanwezig was. Maar nog net op 
tijd was Mark gearriveerd en kon-
den ze toch van start. En dat deden 
ze niet slecht, want ze werden de 
winnaars van de gentlemans klasse 
in een tijd van 16.52 minuten. Bij de 
dame-heer klasse maar twee kop-
pels aan start. Het echtpaar Marian 
en Ben de Bruin en Michael Breedt 
met Floortje Baas. Michael en Floor-
tje mochten de bloemen voor de 
winst in ontvangst nemen, zij zette 
18.45 op de klok.
En de 14 jeugdkoppels maakten het 
spannend, tussen plaats vier en vijf 
zat maar 1 seconde verschil! Voor 
de jongste jeugdleden was het een 
hele afstand en zij mogen allemaal 
trots zijn op hun prestatie. Zij kre-
gen dan ook allemaal een mooie be-
ker als herinnering mee naar huis. 
Mike Derogee was met zijn vader 

Derek: ‘Lezen is belangrijk en leuk’
Kinderzwerfboekstation 
in het gemeentehuis
Aalsmeer - In het gemeentehuis 
staat een kinderzwerfboekstation, 
Maak er net als kinderburgemeester 
Derek gebruik van. Derek: “Lezen 
is belangrijk en leuk. Mijn favorie-
te boeken waren; Het leven van een 
loser en Koen Kampioen. Wie weet 
vinden andere kinderen dit ook leu-
ke boeken? Maar er zijn natuurlijk 
nog genoeg andere leuke boeken 
te vinden, dus ga er gauw een le-
nen. Dit kan het hele jaar door bij 
het kinderzwerfboekstation in het 
gemeentehuis of bij de bibliotheek. 
Wist je dat kinderen tot 18 jaar gra-
tis boeken kunnen lenen bij de bi-
bliotheek?”

Het Kinderzwerfboekstation is een 
landelijk netwerk dat er naar streeft 
om in alle wijken van Nederland 
voor alle kinderen gratis boeken ter 
beschikking te stellen. De gemeen-
te Aalsmeer omarmt dit initiatief en 
heeft daarom in de burgerzaal een 
dergelijk station ingericht. Zon-
der administratie of kosten kunnen 
kinderen daar boeken meenemen 
om te lezen. Het kinderboekstation 
wordt gevuld met kinderboeken die 
mensen overhebben. De bak heeft 
dringend nieuwe kinderboeken no-
dig, dus vriendelijk verzoek om goe-
de kinderboeken die niet meer ge-
bruikt worden in te leveren.

Atletiek
AVA-jeugd duidelijk bij 
Rondje Bergen aanwezig

Uithoorn - Het seizoen van knot-
ten van wilgen gaat weer beginnen. 
Maar de Knotgroep Uithoorn begint 
de eerste werkdag met het hooien 
van riet.De rietlanden langs het Zij-
delmeer in Uithoorn zijn de moei-
te waard om goed te verzorgen. De 
stroken wuivend riet worden steeds 
meer een zeldzaamheid, zeker bin-
nen een bebouwde kom.
De Knotgroep Uithoorn helpt eens 
per jaar door het gemaaide riet te 
hooien en het op hopen langs de 
Boterdijk te leggen. Daar wordt het 
dezelfde ochtend door een vracht-
auto opgehaald.
Op zaterdag 7 oktober verzamelt de 
Knotgroep om 9.00 uur bij de Werk-
schuur op de hoek van Boterdijk 

en Elzenlaan. Met hark, hooivork 
en draagberrie gaan we de rietlan-
den over, die een paar dagen eer-
der gemaaid zijn door de maaiploeg 
van Landschap Noord-Holland. Om 
13.00 uur stoppen we met een pitti-
ge kop soep. Halverwege is er kof-
fie met koek.
Iedereen die een ochtend actief wil 
zijn in een mooi stukje natuur mid-
den in Uithoorn, is van harte wel-
kom. Vele handen maken licht werk 
! Stevige schoenen of laarzen zijn 
nuttig, het kan nat zijn. Neem zelf 
ook een beker en lepel mee. De 
knotgroep zorgt voor goed gereed-
schap.Voor meer informatie: Bert 
Schaap, 0297-565172 of www.knot-
groepuithoorn.nl.

Knotgroep Uithoorn start 
met hooien

58.68% en 3e Bert Huiskes en He-
rald Kleuver 56.94%. In de B-lijn: 1e 
Wil Stokman en Francoise Daudel 
61.96%, 2e Gonny van der Zwaard 
en Jan Joore 58.23% en 3e Alie van 
Verseveld en Til Eveleens 56.15%. 
In de C-lijn: 1e Jelly en Jan Breet-
velt 64.58%, 2e Ans van Maanen en 
Henny van der Laarse 57.81% en 3e 
Chris Visbeen en Peter Jager 56.25%

het snelste en met een tijd van 18.44 
gingen zij weer tevreden naar huis. 
Wereldkampioen handbiken Tim de 
Vries reikte alle bekers en bloemen 
uit. Tim reed met zijn dochter Janna, 
ondanks een lekke voorband van 
Tim in de laatste kilometer, naar de 
9e plaats bij de jeugd.

Nieuwbouw vordert
Na afloop ging de deur van het nieu-
we clubhuis nog even open en kon 
men de vorderingen van de nieuw-
bouw bekijken. Mooi om te zien hoe 
hard hier gewerkt wordt. Een aan-
tal leden van de afdeling toer is mo-
menteel druk aan het schilderen en 
de geluiden gaan dat één lid zelfs 
een week vakantie voor heeft opge-
nomen! Wat een betrokkenheid van 
deze vrijwilligers. 
Volgende week heeft de jeugd nog 
het jaarlijkse uitje als afsluiting. 
Sommige gaan hierna een paar 
maanden veldrijden, andere zullen 

rust nemen of de schaatsen op zoe-
ken. 
Op zondag 15 oktober gaat de Am-
sterdamse cross competitie van 
start in Nieuwveen. Rondom zwem-
bad Aarweide zal weer een pittig 
parcours worden uitgezet door le-
den van UWTC. Starttijden: 10.30 
uur jeugd, 12.00 uur 40+, 13.30 uur 
40- en dames/nieuwelingen. Pu-
bliek is van harte welkom.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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ZABO gestart met 42e 
zaalvoetbalseizoen
Aalsmeer - De plaatselijke ZA-
BO competitie is afgelopen week-
end van start gegaan met de 42ste 
jaargang. Momenteel staan er acht 
zaalvoetbalteams op de deelne-
merslijst en dus zijn er dit seizoen 
veertien speelavonden. De eerste 
speelronde vond zaterdag 30 sep-
tember plaats in de Proosdijhal en 
de vier wedstrijden stonden onder 
deskundige leiding van de scheids-
rechters Visser en Van Loon. Het 
seizoen 2017/2018 werd om 19.00 
uur geopend door de ploegen van 
Polonia Aalsmeer en Koning Nieu-
wendijk. Eerstgenoemd team ein-
digde vorig seizoen knap als twee-
de in de ranglijst achter kampioen 
Sportcafé de Midi’s en is de com-
petitie voortvarend begonnen. Polo-
nia Aalsmeer versloeg Koning Nieu-
wendijk met 6-2. Vervolgens ver-
scheen de eerste nieuwkomer aan 
de aftrap. Het team heet Football Fa-
natics en had IBH Aalsmeer als te-
genstander. Football Fanatics pak-
te bij hun ZABO-debuut gelijk drie 
punten door nipt te winnen met de 
cijfers van 2-1. De derde zaalvoet-
balpartij van de avond was het du-
el tussen Met & Co en Bolas Under-

wear, de andere nieuwkomer bij de 
ZABO. Met & Co zorgde in de eer-
ste minuut voor een snelle ope-
ningstreffer, scoorde in de elfde mi-
nuut opnieuw en ging de rust in met 
een 2-0 voorsprong. In de tweede 
helft golfde het sportieve spel op en 
neer met kansen voor beide doe-
len. Bolas Underwear liep redelijk 
goed te voetballen, maar had moei-
te met afronden en wist simpelweg 
geen kansen te verzilveren. Met & 
Co deed dat wél, vier keer zelfs, en 
sloot de wedstrijd af met een ruime 
6-0 overwinning. De teams die het 
langst bij de ZABO betrokken zijn, 
Amsec Piller en LEMO, mochten het 
in de eerste speelronde tegen elkaar 
opnemen. LEMO kwam één minuut 
voor het einde van de eerste helft op 
voorsprong: 0-1. In de tweede helft 
zag het publiek een wedstrijd die 
spannend bleef tot het laatste fluit-
signaal. Amsec Piller ging op jacht 
naar de gelijkmaker maar die kwam 
er niet, sterker nog, er werd hele-
maal niet meer gescoord. Eindstand 
0-1 in het voordeel van LEMO. 
De tweede speelronde van de ZA-
BO-competitie volgt zaterdagavond 
14 oktober in sporthal de Bloemhof.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 7 oktober:
F.C.AALSMEER
Zwaluwen’30 1 - F.C.A. 1  14.30 u
Z.O.B. 2 - F.C.A. 2 12.00 u 
F.C.A. 3 – Hillegom 3 14.30 u
F.C.A. 4 – A’damsebos 4 14.30 u
GeuzenM’meer 5 - F.C.A. 5 12.30 u
F.C.A. 6 – S.C.W. 5 14.30 u
Germaan/Eland 2 - F.C.A. 7 12.30 u 
R.A.P. 12 - F.C.A. 8 14.30 u
F.C.A. 45+1 – A.F.C. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V2 – De Meer V4 12.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
RKDES V1–Nieuw Sloten V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 – Stormvogels 1 14.30 u

S.C.W. 2 – Hillegom 2 12.00 u
S.C.W. 3 - V.V.C. 3 14.30 u
S.C.W. 4 – A’damsebos 3 14.30 u

Zondag 8 oktober:
F.C.AALSMEER.
F.C.A. 1 – Bernardus 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Sp.Martinus 2 11.30 u
F.C.A. 3 – Hoofddorp 6 11.30 u
F.C.A. 4 - NW United 5 14.00 u
F.C.A. 5 - Overbos 6 11.30 u
R.K.D.E.S
W.V.C. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
A.G.B. 3 - R.K.D.E.S 2 12.00 u 
Onze Gazellen 3 - RKDES 3 9.30 u
D.S.S. 5 - R.K.D.E.S. 4 12.45 u
R.K.D.E.S. 5 – Sp.Martinus 3 12.00 u
Arsenal 10 - R.K.D.E.S. 6 16.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal, zaterdag Eerste Klasse A
FC Aalsmeer niet langs 
FC Breukelen
Aalsmeer - FC Aalsmeer is in de 
eerste thuiswedstrijd van het sei-
zoen niet verder gekomen dan een 
gelijkspel, (0-0). Anders misschien 
dan de uitslag deed vermoeden re-
gende het kansen aan de Beetho-
venlaan. Maar als je ze niet maakt, 
doet de tegenstander dat meest-
al wel. Dat gebeurde uiteindelijk 
ook niet, dus bleef de brilstand op 
het bord. In de eerste helft had de 
thuisclub het betere veldspel en het 
meeste balbezit. Kansen kwamen 
er voor Lulinho Martins (2), Lilin-
ho Martins en Michal Kocon. Drie 
daarvan zelfs oog in oog met Breu-
kelen-doelman Turksma, maar de 
aanvallers van FC Aalsmeer faalden 
echter opzichtig. FC Breukelen was 
één keer gevaarlijk via Daniel Kops 
en een indirecte vrije trap in de zes-
tien nadat scheidsrechter van den 
Helder uit Ter Aar een zeer onge-
lukkige terugspeelbal als opzet zag 
en daarvoor floot. Kalkhuis’ vrije trap 

werd op de doellijn gekeerd door 
Epi Kraemer. De tweede helft ken-
de eigenlijk eenzelfde spelbeeld met 
een iets rommeliger geheel van bei-
de kanten. Wel kreeg de thuisclub 
via invaller Haidari en opnieuw Ko-
con open kansen op de voorsprong. 
Het was de ploeg van Cor van Gar-
deren blijkbaar niet gegund. Aan de 
andere kant faalde Mike Versloot 
vlak voor tijd met een open kans 
om zodoende de gasten de over-
winning te schenken. Zo bleven 
beide ploegen steken op een punt. 
Als FC Aalsmeer komende zater-
dag in Hoorn dezelfde kansen cre-
eert, al dan niet geholpen door de 
tegenstander en de voorhoede legt 
iets meer scherpte aan de dag, dan 
zal een overwinning niet uit kunnen 
blijven. De komende tegenstander 
van FC Aalsmeer is Zwaluwen’30. 
De wedstrijd aan de rand van het 
IJsselmeer begint om half 3.
Arno Maarse

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbalwedstrijd tegen Rijnland
RKDES komt (te laat) terug
Kudelstaart - Op het hoofdveld 
aan de Wim Kandreef een ‘voetbal-
drama’ afgelopen zondag 1 oktober. 
Nou, de eerste helft dan. De twee-
de helft liet RKDES zien wel degelijk 
te kunnen voetballen. Op het com-
plex aan de Wim Kandreef speelde 
de Kudelstaartse voetballers thuis 
tegen FC Rijnland. Veel publiek had 
zich rond het hoofdveld verzameld. 
En over de eerste helft wil menig-
een het vast niet meer hebben. Met 
een achterstand van liefst 1-4 voor 

Kudelstaart ging de pauze in. Er is 
vast een donderpreek gehouden in 
de kleedkamer, want met opgehe-
ven hoofd kwam RKDES het veld 
weer op. Het tij leek gekeerd en 
liefst vier keer wisten de Kudelstaar-
ters te scoren. FC Rijnland wist ook 
nog een keer het net te raken. Eind-
stand: 4-5. Wel verlies dus voor RK-
DES, maar toch goed teruggeko-
men. Negentig minuten was net niet 
lang genoeg… Zondag wacht de 
uitwedstrijd tegen W.V.C. om 14 uur.

Vrijdag volgende kaartavond
Winst voor Gerda, Gerard 
en Jan bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Vrijdag 22 september 
was de eerste kaartavond van het 
seizoen bij FC Aalsmeer. In totaal 
44 personen waren er en dat viel 
niet tegen door wat er nog op va-
kantie was en geblesseerd en ziek 
was. Soms zou je vooral bij de jeugd 
hopen op een iets grotere opkomst, 
maar dat zal waarschijnlijk niet ge-
beuren. Ja, want wie leert er nu nog 
klaverjassen en hartenjagen. Maar, 
het was wel een heel gezellige 
avond, want daar ontbreekt het ze-
ker niet aan. Bij het klaverjassen was 

het een nek aan nek race met uit-
eindelijk als winnaars Gerda Sprin-
gintveld en Gerard Waayman met 
5369 punten. Op twee Tom Schra-
ma en Rody Springintveld met 5282 
punten en op drie Jack van Muiden 
en André de Vries met 5241 pun-
ten. De poedelprijs was voor Rob de 
Vries en Barry Könst met 3618 pun-
ten. Bij het hartenjagen was het Jan 
de Bok die met 170 punten een pri-
ma en duidelijke overwinning haal-
de. Op twee Esther van Hoorn met 
203 punten en op drie Martien de 

Voetbal
Geen geloof in eigen kunnen 
bij FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Wat ontbreekt eraan 
bij het eerste zondagteam van 
FC Aalsmeer? Er zijn genoeg re-
den aan te wijzen: Vier spelers ge-
stopt, Alexander op vakantie en 
Mark Schut, Gino Stinger en Daryl 
Haime geblesseerd. Maar dan moet 
er uit een ander vaatje getapt wor-
den. Het voor elkaar willen werken 
er voor willen gaan om de brood-
nodige punten binnen te slepen. Je 
weet als je eenmaal in de hoek zit 
wanneer het niet loopt, dan moet 
er met zijn allen gewerkt worden. 
Het zit dan gewoon tegen en zo be-
gon het ook afgelopen zondag. Na 
3 minuten door slecht verdedigen 
en vasthouden in het strafschop-
gebied, kreeg Aalsmeer een penal-
ty tegen, die door Jelle Schouten 
feilloos werd genomen en dat be-
tekende 1-0. Even later was het Ri-
chard de Vries die op rechts goed 
doorging, maar met een katachti-
ge beweging kon keeper Vidiada-
kis (moeilijkste bal van de wedstrijd)
de bal uit de hoek tikken. Door de 
harde wind, die dwars over het veld 
stond, ging er nog wel eens een 
bal te hard, maar in de 15e minuut 
was het na slecht verdedigen weer 
raak en het was Laurent Coopman 
die Jeremaih Veldman kansloos liet: 
2-0. Remi Pasternak probeerde het 
nog in de 20e minuut met een mooi 
afstandschot, maar helaas net niet. 
Verder gebeurde er weinig opwin-
dends in de eerste helft. Te weinig 
werd gezocht naar een simpele op-
lossing, naar de dichtsbijstaande 
vrije speler. In de tweede helft kwam 
Elias El Hadji het veld in voor de ge-
blesseerde Rutger Brussee, ook dat 

kan er nog wel bij. In de 60e minuut 
was het definitief over, na aanvan-
kelijk een ongevaarlijke aanval. Toch 
was het Ralp van Zandwijk die 3-0 
binnen kon tikken. In de 70e mi-
nuut was het A. Junior Tristin Jong-
kind die zijn opwachting maakte, 
voor Jeroen Ezink die nog zoeken-
de is na zijn vorm (jaar niet gevoet-
bald, door zeer ernstige blessure en 
werk in het buitenland). Aan Tristan 
Jongkind is te zien dat het een pri-
ma voetballer voor de FC kan wor-
den, mits hij daar de kansen voor 
krijgt. In de 75e minuut werd het 
drama nog groter voor de FC. Weer 
was het ASC wat wederom mak-
kelijk kon scoren en het was Jelle 
Schouten die er 4-0 van kon maken. 
Toch kreeg de FC wel enkele kansen 
om iets te doen aan die achterstand 
en die hatelijke nul van het bord 
halen. Zowel Tristin, als Pawel Ko-
con (alleen voor keeper), maar he-
laas het lukte niet. In de 80e minuut 
was het Sten Piet (vorige week in de 
thuiswedstrijd man off The Match) 
die Bas Voortman kwam vervangen. 
Helaas aan de stand veranderde 
niets en stond FC Aalsmeer met le-
ge handen. Gezegd mag worden dat 
A.S.C over een prachtige accommo-
datie beschikt, met een heuse tribu-
ne in de kantine, opvallend was wel 
dat alle vijf de velden gewoon over 
gras beschikken.
Komende zondag 8 oktober tegen 
Bernardus (ander woord voor Dap-
per als een beer), mouwen omhoog 
en proberen om van de onderste 
plaats af te komen en ondersteu-
ning van de supporters kan ook ze-
ker helpen.

Zaalvoetbal
Inschrijven voor 
Quakel toernooi

De Kwakel - De sporthal op het 
sportpark van KDO in De Kwakel 
vormt ook dit jaar weer het toneel 
voor het leukste zaalvoetbaltoernooi 
uit de regio, het Quakeltoernooi! 
Sinds de start in 1985 is het toernooi 
uitgegroeid tot een van de groot-
ste zaalvoetbaltoernooien waar-
aan meer dan 40 teams uit de wijde 
omtrek aan deelnemen. De heren-
teams worden ingedeeld in vijf pou-
les van zes teams en spelen in de-
cember (9 en 16) en in januari (6, 13 
en 27). De winnaars van elke pou-
le gaan door naar de finale-avond 
die aansluitend gespeeld wordt op 
3 februari, waarin zij tegen elkaar 
strijden voor de eindoverwinning. 
De damesteams worden ingedeeld 
in één poule van zes teams en spe-
len op 20 januari. Inschrijven is van-

Tegenstanders Amsterdam en Hoofddorp

Winst en nipt verlies voor 
heren basketballers
Aalsmeer - Hoewel de uitslag van 
68-43 anders doet vermoeden had-
den de heren basketballers vorige 
week hun handen vol aan een hard 
en soms agressief spelend BV Am-
sterdam. Ook dit keer werkte de zo-
ne-verdediging zeer goed bij het 
geconcentreerd spelende Aalsmeer. 
De Amsterdammers kregen geen 
enkele score cadeau, ondanks het 
feit dat zij beschikten over een cen-
ter van boven de 2.10 meter. Uitblin-
ker Dennis Zijlstra had niet alleen 
een belangrijke scorende rol, maar 
wist bovendien zijn boomlange te-
genstander aardig te neutralise-
ren. De Aalsmeerders gingen ech-
ter vooral in de eerste periode erg 
slordig om met vaak goed uitge-
speeld kansen en hadden zodoen-
de een bedroevend laag schotper-
centage (26%). In de tweede perio-
de werd er nauwkeuriger gespeeld 
zodat een redelijke voorsprong van 
9 punten kon worden genoteerd. Na 
de rust stelde Aalsmeer orde op za-
ken. De Amsterdammers kwamen 
in de derde periode nog nauwelijks 
aan scoren toe, zodat de stand na 
30 minuten 51-29 was. Zeer verfris-
send was de inbreng van Jim Com-
mandeur die dit jaar van het twee-

de team is doorgestroomd naar 
de hoofdmacht. Ook Thijs Wijfjes, 
eveneens teruggekeerd in het eer-
ste team, bewees zijn waarde met 
bekeken spel en fraaie assists. In 
de laatste periode liet Kees Busker-
molen junior nog twee schitterende 
driepunters noteren waarmee ook 
het verbale geweld van de Amster-
dammers definitief werd beteugeld. 
Eindstand: 68-43 voor Aalsmeer.

Kleine achterstand
The Challengers uit Hoofddorp von-
den zondag een afdoend antwoord 
op de Aalsmeerse zoneverdediging. 
Omdat het bovendien aanvallend in 
de tweede helft geen moment meer 
liep, keken de Aalsmeerders steeds 
tegen een kleine achterstand aan. 
Het ontbreken van Valentijn Stok-
man betekende zeer zeker een ge-
mis. Aalsmeer mocht het zich ech-
ter toch vooral zelf aanrekenen dat 
Challengers met de winst (46-51)
naar Hoofddorp terugkeerde. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

BeNe-League handbal
FIQAS wint van Hasselt
Aalsmeer - Zaterdagavond 30 sep-
tember kregen de mannen van FI-
QAS Aalsmeer het Belgische Ini-
tia Hasselt op bezoek. Vooraf een 
strijd tussen de nummer vijf (Has-
selt) en tien (FIQAS). De Belgen 
hadden twee van de drie voorgaan-
de wedstrijden gewonnen en dus 
vier punten, de Aalsmeerders ston-
den nog op nul na drie nederlagen. 
Daar moest iets aan gedaan worden 
en dat gebeurde ook: vanaf minuut 
één werd er gestreden en in hoog 
tempo gespeeld. Dat leverde niet al-
leen een heerlijk kijkspel op voor de 
toeschouwers, maar uiteindelijk ook 
een verdiende overwinning voor FI-
QAS Aalsmeer. 
De eerste paar minuten was het nog 
even aftasten en vielen de doelpun-
ten om en om: 4-4. Vervolgens mis-
te FIQAS een paar kansen én kreeg 
te maken met een tijdstraf. Hasselt 
profiteerde optimaal: 4-7 en even 
later 5-8. Tijd voor coach Bouwer 
om een time out te nemen. Daar-
na ging het meteen beter: Robin 
Boomhouwer benutte een straf-
worp, Remco van Dam ging sterk 
door én Wai Wong slalomde om 
zijn bekende manier door de Bel-
gische defensie: 8-8. Vanaf dat mo-
ment nam FIQAS het initiatief in de 
wedstrijd over. Vanuit een ijzerster-
ke dekking werd gewerkt aan een 
voorsprong en dat leverde zo’n acht 
minuten voor rust al een marge van 
drie op: 12-9. In overtal wist Hasselt 
het verschil weer te verkleinen (13-
12), maar Remco van Dam speelde 
Samir Benghanem prachtig vrij aan 
de cirkel en het was 14-12. Marco 
Verbeij, de hele wedstrijd prima op 
dreef, stopte een schot, maar moest 
in de slotminuten toch toezien hoe 
de Belgen weer gelijk kwamen: 14-
14. Dat was ook meteen de rust-
stand. In de tweede helft schakelde 
FIQAS meteen een tandje bij en via 
twee goals van Tim Bottinga en een 
van Boomhouwer en dankzij weer 
een fraaie stop van Verbeij werd het 
binnen vijf minuten 17-14. Het pu-
bliek ging er eens goed voor zit-
ten. En terecht, want de Aalsmeer-
se ploeg bleef de sterkste en drukte 
door. Via 21-16 en 23-17 was het na 
een kwartier 25-18. Het leek een ge-
lopen koers, maar in de laatste tien 
minuten zette Hasselt toch nog een 
keer aan en kroop dichterbij. Ook 
doordat er aan FIQAS kant wat fout-
jes werden gemaakt. Quinten Ou-
derland scoorde ‘over de hele’ in 
een leeg doel, maar toch werd de 
voorsprong in deze fase verkleind: 
van 27-21 naar 30-27, met nog vijf 

minuten op de klok. Werd het dan 
toch nog spannend? Maar topsco-
rer Remco van Dam (twee maal) en 
Erik Blaauw maakten aan alle onze-
kerheid een eind en bepaalden de 
eindstand op 33-27. Een even mooie 
als verdiende overwinning én de 
eerste punten voor FIQAS Aalsmeer. 
Vandaag, donderdag 5 oktober, is al 
de volgende wedstrijd: uit bij kop-
loper Achilles/Bocholt in België. De 
eerstvolgende thuiswedstrijd in de 
Bloemhof is op zaterdag 14 okto-
ber. om 19.15 uur tegen Neerpelt. 
Ook zaterdag 21 oktober wacht een 
thuiswedstrijd. Dan komt Quintus 
op bezoek in Aalsmeer.
Doelpunten: Remco van Dam 8, Tim 
Bottinga 5, Quinten Ouderland, Sa-
mir Benghanem en Robin Boom-
houwer 4, Rob Jansen en Wai Wong 
3, Lars Kooij en Erik Blaauw 1. 
 
FIQAS heren spelen vanavond
De wedstrijd van de mannen van FI-
QAS Aalsmeer in de BeNe League 
tegen Achilles/Bocholt, die gepland 
stond voor zaterdag 7 oktober is 
verplaatst naar vanavond, donder-
dag 5 oktober. Dit in verband met 
een Europacup wedstrijd van de te-
genstander. De wedstrijd, in sport-
hal de Damburg in Bocholt, begint 
om 20.30 uur. 

Zondag: FIQAS 2 thuis
Na hun uitstekende prestatie van 
afgelopen zaterdag bij Houten, spe-
len de mannen van FIQAS Aalsmeer 
2 komend weekend weer een thuis-
wedstrijd. De tegenstander in de 
Bloemhof is Red-Rag/Tachos en de 
wedstrijd begint om 15.05 uur. Het 
onderlinge verschil op de ranglijst 
is slechts één punt, dus het belooft 
spannend te worden. Kom eens kij-
ken! 

Verlies dames 
Een extra lang avondje handbal 
in de Bloemhof afgelopen zater-
dag, want ook dames 1 van FIQAS 
speelden thuis. De meiden had-
den DSVD op bezoek. Een fanatie-
ke en felle ploeg, die niet met zich 
liet sollen. Een beetje hetzelfde als 
de Aalsmeerse dames, die ook de 
kaas niet van hun boterham laten 
eten. Het was een bijzonder span-
nende pot, de stand ging gelijk op. 
Helaas wist DSVD in de laatste mi-
nuten nog een tandje bij te zetten 
en de eindstand te bepalen op 19-
25. Geen winst voor de Aalsmeerse 
handbal dames. Maar, de competi-
tie is net van start gegaan. Er komen 
nog genoeg kansen.

Programma 
handbal

Zaterdag 7 oktober, veld
10.15 u: FIQAS E3 – Volendam
10.15 u: FIQAS D3 – NEA
11.05 u: FIQAS D1 – Volendam
11.10 u: FIQAS meisjes C2 – 
 Vriendschap/TOB
Zaterdag 7 oktober, zaal
18.45 u: FIQAS heren 3 – EHC 
 (Eerste Divisie)
Zondag 8 oktober, zaal
15.05 u: FIQAS heren 2 - Tachos 
 (Eredivisie)

Bok met 205 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Sjaak Schijf met 
299 punten. De toon is gezet en vol-
gende keer kan het weer heel an-
ders zijn, het is net voetbal!
Aanstaande vrijdag 6 oktober is al-
weer de volgende kaartavond. Aan-
vang 20.00 uur in de kantine van FC 
Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

af heden mogelijk via http://quakel-
toernooi.nl/inschrijven/. Wacht niet 
te lang, vol is vol.
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Schaakcompetitie
AAS 2 begint moeizaam
Aalsmeer - AAS 2 is het dertig-
ste schaakseizoen moeizaam be-
gonnen tegen het altijd lastige Lei-
then. De score werd negatief ge-
opend door Koen Beentjes die op-
eens de zware zwarte stukken op 
de onderste lijn zag binnenkomen 
en stukverlies niet meer kon vermij-
den. Daarna werd Martin van Zaa-
nen in een Spaanse partij met zwart 
onder de voet gelopen. Ook Bou-
dewijn Eijsvogel en Olivier Marin-
cic konden het helaas niet bolwer-

ken. De Azen kwamen terug door-
dat Olaf Cliteur zijn sympathieke te-
genstander keihard mat zette. Bes-
te prestatie van de avond leverde 
Henk Noordhoek die in een scher-
pe partij een dame offerde en daar-
na het volle punt binnenhaalde te-
gen de sterke Beuman. Aan Willem 
Hensbergen en Ben de Leur komen-
de vrijdag de zware taak om beiden 
te winnen en het gelijk spel alsnog 
veilig te stellen.
Door Ben de Leur

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Theo wint en heeft Hoogste 
Uitgooi bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De Open 2017 van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart werd voor het twee-
de jaar op rij gewonnen door Wou-
ter Rietveld, verassende finalist was 
Chris Schuurman. Ook Bak won 
voor het tweede jaar op rij het twee-
de niveau, hier was de (ook al ver-
assende) finalist Leon Spaan. Om-
dat de Open tevens de eerste speel-
avond was, waren er vier niveaus. 
Luc van de Meer en Huib Goot-
jes bereikten de halve finale van 
het derde niveau, maar de finale 
ging tussen Theo van de Stroom en 
John Guldemond. Theo bereikte vo-
rig jaar nog de halve finale van het 
Hoogste Niveau, maar in een ster-
ke poule met onder andere Wou-
ter ging het in eerste instantie mis 
voor hem. Theo bewees echter als-
nog zijn darts kwaliteiten met de 
Hoogste Uitgooi van de avond met 
een prachtige 126 finish en de uit-
eindelijke overwinning op het der-
de niveau. Remco Schoonenwolf en 
Rob Braam bereikten de halve fi-
nale van het vierde niveau, maar 
de finale ging tussen Kevin Bras 
en Raymond van de Weiden. Ray-
mond boekte na drie verloren fi-
nales in het verleden dan eindelijk 
zijn eerste overwinning bij de Poel’s 
Eye. Morgen, vrijdag 6 oktober, is de 
volgende speelavond van de Poel’s 
Eye, met hopelijk weer veel nieuwe 
gezichten. Elke darter kan zonder Start schaatsseizoen VZOD 

met schaatsclinic vooraf
Kudelstaart - Aanstaande zaterdag 
7 oktober worden de ijzers weer on-
dergebonden en worden de vele le-
den van de schaatstrainingsgroep 
VZOD Kudelstaart weer actief. Jong 
en oud, getraind of niet, soms com-
plete families gaan met veel plezier 
van oktober tot en met maart hun 
rondjes rijden op de prachtige IJs-
baan in Haarlem. De jongste jeugd 
krijgt op een speelse manier les op 
het ijs van het overdekte middenter-
rein. Voor de oudere jeugd en vol-
wassenen zijn er voor elk niveau 
trainers op de mooie overdekte 400 
meter buitenbaan. Trainen om voor-
bereid te zijn als de Westeinderplas-
sen weer eens dicht vriest, trainen 
om je techniek te verbeteren, gezel-
lig trainen met je vrienden of je kin-
deren of gewoon omdat schaatsen 
zo’n prachtige sport is om te beoe-
fenen. Iedereen heeft zo zijn ei-
gen motivatie om te schaatsen. Wil 
je naast trainen ook nog aan echte 
wedstrijden meedoen, dan kan dat 
ook. Elke zaterdag- en zondagavond 
worden er wedstrijden georgani-

seerd op diezelfde IJsbaan Haar-
lem. Dit jaar worden die verreden 
onder de naam Kennemercup-wed-
strijden en de eerste wedstrijd staat 
al gepland voor aanstaande zondag 
8 oktober. Ook om eens een keer 
te gaan kijken, een leuke activiteit 
met gratis toegang tot de baan. Za-
terdag 7 oktober gaat het dus weer 
beginnen. 
Voorafgaande aan de training orga-
niseert VZOD een clinic van 15.00 
tot 16.00 uur voor onder andere een 
groep werknemers van sponsor AB 
Flexkracht maar vooral ook voor ie-
dereen, jong en oud, die het schaat-
sen op de baan een keer wil pro-
beren. Voor de jongste jeugd kan 
VZOD schaatsen leveren, oudere 
jeugd en volwassenen kunnen voor 
een gering bedrag schaatsen bij de 
baan huren. Als je erbij wilt zijn, ie-
dereen jong of oud is van harte wel-
kom! De clinic en de toegang tot 
de baan zijn gratis. Het enige dat 
je moet doen is je van tevoren aan-
melden via voorzitter@stgvzod.nl. Er 
wordt dan contact opgenomen. 

Jaarlijkse surfwedstrijd op Westeinder

Adriaan van Rijselberghe 
wint Grote prijs Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag 1 
oktober is alweer voor de 25ste keer 
de Grote Prijs van Aalsmeer gehou-
den. De Grote prijs van Aalsmeer 
wordt al sinds 1993 georganiseerd 
op de Westeinderplassen door de 
40 jarige Windsurf Club Aalsmeer. 
Een wedstrijd voor jong en oud, van 
beginneling tot gevorderde. Een 
competitie waar menig windsurfer 
aan heeft deelgenomen. Dit keer 
verschenen liefst 63 surfers aan de 
start. De deelnemers hadden super-
condities voor een hele snelle race 
over de volledige Westeinder. Er 
stond een stevige wind.
De winnaar Adriaan van Rijselberg-
he, heeft in 1 uur en 4 minuten de 
drie rondes uitgezet over de volle-
dige Westeinder gevaren. Tien mi-
nuten later hadden nog zeven sur-
fers de drie rondes gesurft. De snel-

ste surfster, Esther de Geus, heeft in 
1 uur en 25 minuten op haar foil de 
drie rondes gevaren.
Ook in 2018 wordt er weer een GPA 
georganiseerd op de eerste zon-
dag van oktober en jawel, inclusief 
de welbekende tombola die elk jaar 
weer goed gevuld wordt door alle 
sponsoren. De volledige uitslag en 
nog veel meer foto’s’ zijn de vinden 
op www.wsca.nl.

Windsurfen in de lift
Windsurfen zit in Aalsmeer overi-
gens weer in de lift. De Windsurf 
club die dit jaar zijn 40 jarig jubi-
leum heeft gevierd heeft inmiddels 
255 leden. Dit jaar heeft de club al 
55 nieuwe leden mogen verwelko-
men. Naast de wedstrijden organi-
seert de club ook lessen voor begin-
ners en gevorderden.

Biljartstrijd tussen twee 
Aalsmeerse teams
Aalsmeer - Een enkele keer kan 
het gebeuren dat twee teams van 
dezelfde vereniging tegen elkaar 
in actie komen in de competitie, 
dat was afgelopen week het ge-
val. Team Plasmeijer dat bestaat uit 
Arnold Heuzen, Joop Houtman en 
Wim Berghoef nam het op tegen 
team Spaargaren met Hans Spaar-
garen, Paul van der Aar en Hennie 
Karssen. Paul maakte in vijf beurten 
47 caramboles tegen Wim Berghoef 
die het spel maar niet onder contro-
le kon krijgen en een zware neder-
laag leed. Paul won in 21 beurten; 
Ook Joop Houtman ging voortva-
rend van start met een serie van 15 
tijdens de wedstrijd en hij regelma-
tig zijn caramboles pakte. Joop liet 
de volle winst noteren in 16 beurten 
tegen Hennie Karssen. Arnold Heu-
zen en Hans Spaargaren zijn aan el-
kaar gewaagd; beide 80 carambo-
les. Tot de negende beurt ging het 
gelijk op. Het sprokkelen was be-
gonnen voor beide spelers, af en toe 
een kleine serie wat uiteindelijk de 
winst bij Hans Spaargaren bracht. 
Eindstand: Team Plasmeijer 22 en 
Team Spaargaren 28 punten.

Dagcompetitie
Bij de drie teams van de Dag-
competitie wil het niet lukken; alle 
teams moesten dan ook hun verlies 
nemen,dat blijkt wel dat er een wed-

strijd gespeeld werd in 58 beurten.
Bij het team van Wil Piet was het 
Mari ten Brink die de 12 punten wist 
binnen te halen tegen De Westein-
der. De overige teamgenoten kon-
den geen vuist maken moesten 
het verlies nemen. Eindstand: Team 
Aalsmeer A 28 en Westeinder A 45 
punten. Het team van Aalsmeer B 
hield de schade beperkt tot 2 pun-
ten tegen de Vennepers. Wim Berg-
hoef en Fred Pol wonnen hun par-
tij, de overige team spelers lieten 
8 en 7 punten noteren. Eindstand: 
Aalsmeer B 39 en Vennepers 41 
punten. Bij het team van Aalsmeer 
C was het Joost Dekker die de vol-
le winst wist te pakken tegen Dirk 
Scherpenzeel. Henk van der Sluis 
moest doubleren en speelde remi-
se. Harry Batenburg kon de wed-
strijd niet naar zijn hand zetten en 
kwam 2 caramboles tekort. Eind-
stand: Aalsmeer C 37 en De Sport 
A 43 punten. 
In de C1 gespeelde uitwedstrijd te-
gen Jacobswoude was het Willem 
Besselse die zijn 162 caramboles in 
18 beurten liet noteren tegen Fred 
Pruis en zo 12 punten liet bijschrij-
ven. Ton Boxce en Rob ten Brink 
speelden remise tegen Gijs Vro-
lijk en Huug van Ilth. Eindstand: Ja-
cobswoude 29 en Aalsmeer 34 pun-
ten. 
Piet Maarsen 

Tafeltenniscompetitie
Gelijkspel Bloemenlust 1 en 2
Aalsmeer - Koploper Bloemen-
lust 1 kwam uit tegen de nummer 
twee, Heemskerk 2, niet verder dan 
een 5-5 gelijkspel. Ed Couwenberg 
en Johan Berk boekten ieder twee 
zeges in het enkelspel en wonnen 
samen ook het dubbelspel. Bart 
Spaargaren miste net terug van va-
kantie nog wedstrijdritme en vast-
heid en kon helaas niet tot winst ko-
men.
Bloemenlust 2 speelde thuis tegen 
Tempo Team 12. Bloemenlust kon 
door omstandigheden helaas maar 

twee man opstellen en begon dus 
al met een 0-3 achterstand. Horst 
Krassen en Peter Velleman wonnen 
allebei twee enkel partijen. Het dub-
bel van Horst en Peter werd in vier 
games gewonnen, waardoor een 
verdienstelijk 5-5 gelijkspel werd 
geboekt. Ook Bloemenlust 3 kon 
maar twee spelers op de been bren-
gen tegen het sterke VDO 2. Irene 
Gerritsma en Dirk Biesheuvel won-
nen allebei van dezelfde tegen-
standster, maar verder dan een 2-8 
nederlaag kwamen ze niet. 

Wielrennen
Jordy Buskermolen rijdt 
ronde van Kameroen
Aalsmeer - De Kudelstaartse wiel-
renner Jordy Buskermolen zal van 
11 tot en met 15 oktober deelne-
men aan de wielerronde van Kame-
roen. Door zijn goede prestaties in 
het afgelopen wielerseizoen is Jor-
dy door de KNWU uitgenodigd voor 
deze etappekoers van vijf dagen. Na 
zijn overwinningen op de weg in de 
klassieker Ronde van de Zuid-Hol-
landse eilanden en de Ronde van de 
Kerspelen en ook de prima presta-
ties in de criteriums, zoals het win-
nen van de rode puntentrui in het 
Veluweklassement, is dit een prach-
tige uitdaging om zich internatio-

naal met professionele wielrenners 
te meten.
In het West-Afrikaanse land zal 
eerst een proloog verreden worden 
met vervolgens etappes van 130 tot 
160 kilometer over licht geacciden-
teerd terrein. De ronde van Kame-
roen is hiermee een prachtige af-
sluiting van het wielerseizoen op 
de weg, maar ook een voorberei-
ding op het winterseizoen, waarbij 
de Swabo renner Jordy in actie zal 
komen in diverse beachraces. Een 
specialiteit van Jordy die het voor-
gaande seizoen het KNWU klasse-
ment wist te winnen.

Engeltje wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 11 okto-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaarten 
op 27 september is gewonnen door 
Engeltje Jongkind met 5263 punten, 
op twee Joop Biesheuvel met 5147 
punten, op drie Gerda van Leeuwen 
met 5130 punten en op vier is Co Bij-
lermeer geëindigd met 5086 punten. 

Bam van Dam 1e bij darten
Aalsmeer -Om acht uur begon 
dindsdag de dartscompetitie in ’t 
Middelpunt. Ben had niet zo’n bes-
te start. Het leek er dan ook op dat 
z’n tegenspeler Sebastiaan Dolk het 
zou gaan winnen, maar die kwam op 
een niet zo prettige uitgooi, namelijk 
de dubbel één, waardoor Ben net 
iets eerder wel zijn dubbels gooi-
de en toch eerste werd en Sebas-
tiaan dus genoegen moest nemen 
met de tweede plaats. Kees de Lan-
ge had het deze avond best moeilijk 
met z’n tegenspeler Peter Bakker, 
die een hoge score had en de trip-
ple 19 wist te vinden, maar Kees zou 
Kees niet zijn als hij met zijn reken-

methode op een voor hem gunsti-
ge uitgooi kwam en hier weer profijt 
van had. Hij pakte plaats drie. Peter 
werd vierde. Deze avond moesten 
vader Hans en zoon Franklin Dolk 
het weer tegen elkaar opnemen. Ze 
hadden zich allebei voorgenomen 
de winst te pakken. Pa liet zien hoe 
een vader dat nu eenmaal doet, voor 
z’n zoon blijven. Hij werd vijfde, de 
zesde plaats dus voor Franklin. 
Er zijn weer nieuwe kansen op dins-
dagavond, de zaal is vanaf half acht 
open. Wil je ook darten? Dit kan 
vanaf 16 jaar. Je betaalt 2,50 eu-
ro per keer. Van harte welkom in ’t 
Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Goud, zilver en brons bij 
Oldies Cup Trampoline
Aalsmeer - Het weekend van 23 en 
24 september stond voor de oudere 
trampolinespringers weer in het te-
ken van de jaarlijkse Oldies Cup. Dit 
is een wedstrijd voor springers van 
28 jaar en ouder (dames, de heren 
moeten minimaal 30 jaar zijn). Ieder 
jaar weer is deze wedstrijd een feest 
der herkenning voor de vroegere 
kampioenen uit Duitsland en Ne-
derland. Maar niet alleen de voor-
malige kampioenen, ook de spor-
tievelingen die op latere leeftijd aan 
trampolinespringen zijn begonnen, 
komen in actie. Dit keer waren er 
circa 110 deelnemers in het Duitse 
Pfungstadt, in de buurt van Darm-
stadt. De deelnemers kregen voor 
het begin een domper te verwerken: 
Rien de Ruiter, dé promotor van de 
oldies cup, kon helaas zelf vanwe-
ge gezondheidproblemen niet aan-
wezig zijn. Springers van vijf Ne-
derlandse verenigingen waren naar 
Pfungstadt afgereisd: Dos Castri-
cum, Omnia 2000 Aalsmeer, Spring-
bokken Soest, Sparta Ermelo en 
Cleton Sports Apeldoorn. Omdat dit 
de 35e Oldies Cup was, gaf de orga-
niserende vereniging er een offici-
eel tintje aan: Voor aanvang van de 
wedstrijd werden de volksliederen 
gespeeld. De deelnemers zongen 
(zij het niet luidkeels) mee! De wed-
strijd bestond voor alle springers uit 
drie oefeningen van tien sprongen. 
Iedereen sprong in zijn of haar ei-
gen leeftijdsklasse, afhankelijk van 
geboortejaar. Eén leeftijdsgroep be-
sloeg 5 of 6 geboortejaren. De Ne-
derlandse afvaardiging behaalde 
flink wat eremetaal : Eén keer goud, 
vijf keer zilver, één keer brons.
In de jongste categorie dames 
(1985-1989) sprong Mirjam van der 
Leeuw (Omnia) zich met drie goe-
de oefeningen, waar ook nog dub-
bele salto’s in verwerkt waren, naar 
de tweede plaats. Ook een tweede 
plaats , maar dan in de leeftijdsklas-
se 1975-1979, was er voor Farieda 
Schreijer (Omnia). De oudste deel-
neemster, in de klasse 1956 en eer-
der, was Riet Renting (Omnia). Hoe-
wel ze in haar laatste oefening per 
ongeluk elf sprongen deed in plaats 
van tien, veroverde ze zeer verdiend 
de eerste plaats, en een beker voor 

de oudste deelneemster. In de klas-
se 1953-1956 sprong Ron de Rui-
ter (Omnia). Bij afwezigheid van zijn 
broer Rien hield hij de familie-eer 
hoog en belandde hij op de tweede 
plek. Bij de oudste heren (1952 en 
eerder) was George Harm (Omnia) 
degene die er met de tweede plaats 
vandoor ging. Toch kreeg hij de 
grootste beker, omdat hij de oudste 
mannelijke deelnemer was. De ove-
rige Nederlandse springers vielen 
niet in de prijzen. Toch heeft ieder 
zijn persoonlijk doel, de oefeningen 
volledig afdraaien, gehaald. Bij deze 
wedstrijd is de sportieve gedachte 
’deelnemen is belangrijker dan win-
nen’ heel erg van toepassing.
Er is nog een bijzonderheid die niet 
onvermeld mag blijven: Er waren bij 
deze Oldies Cup een moeder en een 
dochter als deelnemer. Riet Renting 
doet al vele jaren mee met de Oldies 
Cup. Dit keer deed ook haar doch-
ter, Sandra Renting, mee. Nog meer 
bijzonder is dit omdat Sandra cystic 
fibrisis (taaislijmziekte) heeft. Twee 
jaar geleden had deze ziekte vrij-
wel haar hele lichaam gesloopt. Een 
longtransplantatie, ruim 1½ jaar ge-
leden, heeft ervoor gezorgd dat ze 
na een lange revalidatie haar leven 
weer kon oppakken en ook weer 
kon sporten. Een trampolineoefe-
ning van 10 sprongen was lange 
tijd onmogelijk. Maar bij haar eerste 
deelname aan de Oldies Cup heeft 
ze drie goede oefeningen kunnen 
draaien en ze eindigde in haar klas-
se (1975-1979) als zevende!
Door Anneke Milius

SV Omnia 2000
Promotie voor twirlsters 
Rachel en Mayke
Aalsmeer - Op zondag 1 oktober 
hebben 4 twirlsters van SV Omnia 
2000 meegedaan aan de twirlwed-
strijd in Maarssen. Als eerste was 
het onderdeel solo 1-baton. Hier-
in kwamen Mayke en Rianne uit in 
de preteen categorie waarin Mayke 
de derde plaats en Rianne op twee 
eindigde. Rachel kwam in de juni-
or categorie uit en kreeg zilver voor 
haar oefening. Vervolgens was het 
de beurt aan Mayke met 2-baton. 
Daar behaalde ze de tweede plaats 
en promotie. 
‘s Middags gingen Rianne en May-
ke als duo de vloer op. Na een 
sprankelende uitvoering behaal-
den zij de eerste plaats. Als laatste 
was het onderdeel dance twirl aan 
de beurt, waarvoor Mayke uitkwam 
in de preteen beginner klasse. Demi 
in de preteen intermediate klasse en 
Rachel in de junior beginner klasse. 
Na een mooie uitvoering behaalde 
Mayke de tweede plaats, Demi be-

machtigde goud en Rachel ook eer-
ste met promotie. 

Goud, zilver en brons
Op 1 oktober namen ook Mireille en 
Selina deel aan een wedstrijd, maar 
dan in Noordwijk. Mireille deed mee 
in de categorie junior advance aan 
de solo-onderdelen 1-baton, 2-ba-
ton en dance. Ze behaalde twee 
keer de derde plaats en met haar 
nieuwe dance de tweede plaats! Mi-
reille deed ook mee met het junior 
twirlingteam en Selina debuteerde 
in het senior twirlingteam. Beide op-
tredens waren goed voor goud. Ve-
le medailles rijker keerden de twirl-
sters tevreden huiswaarts.

Twirlwedstrijd
Op zaterdag 29 oktober organi-
seert SV Omnia een twirlwedstrijd 
in sportcomplex Willem Alexander 
in Hoofddorp. Hier kan eenieder de 
twirlsters in actie zien. 

opgave vooraf meedoen, de Poel’s 
Eye is laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveaus; hoe meer zielen 
hoe meer vreugd. Man en vrouw, 
jong en oud, iedereen speelt door 
elkaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn ei-
gen niveau terecht. Het motto van 
de Poel’s Eye is dan ook; zoveel als 
mogelijk darten, op zoveel als mo-
gelijk het eigen niveau. Op de Open 
waren de nieuwe surround verlich-
tingen al te bewonderen, ondertus-
sen zijn de stellingen ook weer vol-
ledig opgeknapt, komt dat zien. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Op de website 
www.poelseye.nl is nog meer infor-
matie te vinden.

Winnaar Theo van de Stroom (rechts) 
naast finalist John Guldemond.



Rijsenhout - Wielrenner Owen Ge-
leijn is afgelopen zondag door zijn 
Amstelveense wielerclub De Amstel 
uitgeroepen tot beste jongere van 
het jaar. Geleijn verdiende deze ere-
titel door afgelopen seizoen tweede 
te worden op het Nederlands weg-
kampioenschap bij de nieuwelin-
gen, het winnen van een klassie-
ker in de Veenkoloniën en zijn ge-
toonde progressie. Op de sluitings-
middag van De Amstel werd Dylan 
Groenewegen aangewezen als bes-
te clubrenner van het jaar. De prof 
van Lotto-Jumbo, die woont in Ab-
coude, werd tijdens de gezellige bij-
eenkomst ook benoemd tot lid van 
verdienste.
Owen Geleijn was zondag op tijd in 
Amstelveen om zich te laten hul-
digen, nadat hij in de ochtenduren 
als debuterende junior had deelge-
nomen aan de internationale veld-
rit in Gieten. Het was voor hem even 
wennen in het Drentse zand. Nadat 
hij wekenlang had mogen plaats-

nemen op erepodia van wegwed-
strijden moest hij ditmaal genoegen 
met een bijrol: 29ste, bijna vijf mi-
nuten na winnaar Ryan Kamp. Broer 
Tristan Geleijn kwam in de race voor 
nieuwelingen als 32ste binnen.

De Renners van het Jaar: Owen Ge-
leijn en Dylan Groenewegen.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Roeien, Michiel de Ruyter
Kruidenbitter na afloop 
Groene Hart marathon
Aalsmeer - Het was de Roei Ver-
eniging Alphen vorige week weder-
om gelukt om de weergoden goed 
te stemmen, het was een prachti-
ge dag. Vrijwel windstil, tempera-
tuur rond 20 graden en een zonne-
tje. De botenwagen met de roeibo-
ten Stadt en Landen en De Vrijheit 
was vrijdagavond al gebracht naar 
Alphen, dus zaterdagochtend was 
het een kwestie van luisteren naar 
de captainsbriefing en starten aan 
de Groene Hart Roeimarathon. De 
‘witte wieven’ van Michiel de Ruy-
ter hingen nog boven het Aarka-
naal en de Drecht bij het roeien van 
de eerste kilometers. Door Bilder-
dam, langs Leimuiden via Wetering-
brug en de Ringvaart om de Haar-
lemmermeer, voeren ze richting De 
Kaag. Ook hier was het water vrij-
wel rimpelloos. Met de molens op 
de achtergrond, een echt Hollands 
plaatje. Vanaf De Kaag roeiden de 
dames door Warmond, waar zij zich 
vergaapten aan de prachtige land-
huizen, richting Leiden. Vlak voor 
het binnenvaren van de binnenstad 

werd de tijd gestopt. Tijd voor een 
lunchpauze op de vestingwallen, 
naast molen De Valk. Het vraagt veel 
stuurmanskunst om schadevrij de 
vele bruggen en het drukke vaarver-
keer in Leiden te passeren, maar dat 
lukte prima. Onder de Spanjaard-
brug door, op het Rijn-Schiekanaal 
werd de tijd weer gestart voor het 
tweede tijdstraject. Een bochtig stuk 
volgde op de Stingsloot, de Zuidzij-
dervaart en De Does. Op De Wij-
de Aa doorkruisten de dames een 
groepje zeeverkenners in hun stil-
liggende vletten, het ontbrak aan 
wind om te zeilen. Via Hoogmade en 
Woubrugge naderden de dames Al-
phen aan de Rijn. Hier leken ze in 
een klotsbak te roeien. Plezierboot-
jes maakten hoge golven waardoor 
de roeiers een flink nat pak oplie-
pen. Tenslotte bakboord uit het Aar-
kanaal op, waar bij RV Alphen een 
‘originele Oude Braasemer Kruiden-
bitter wachtte. Kijk voor meer in-
fo over de roeivereniging op: www.
mdr.nu.

Honkballers kampioen na 
zenuwslopende wedstrijd
De Kwakel - Het was een drukke 
week voor de honkballers van Tha-
men. Op woensdag stond de wed-
strijd bij en tegen RCH-Pinguins in 
Heemstede op het programma en 
op zondag de wedstrijd bij en tegen 
Bears in Bergen. Woensdagavond 
was het de beurt aan pitcher Lieu-
we Hoekstra om de slagploeg van 
RCH-Pinguins in toom te houden en 
was eigenlijk alleen de eerste inning 
spannend. RCH pakt de voorsprong 
met 2-1 door een geraakt werper, 
twee honkslagen en twee keer vier 
wijd. Thamen pakt in de tweede in-
ning de voorsprong en scoort zeven 
punten en brengt de stand op 2-8. 
In de derde inning scoort Thamen 
nog 2 punten maar RCH weet ook 
1 punt te scoren, 3-10. In de vierde 
inning scoort Thamen 11 punten en 
pakt definitief de voorsprong, 3-21. 
Na vier volledige innings neemt Bart 
Hagendoorn het pitchen over van 
Lieuwe. Thamen en RCH scoren al-
lebei nog een punt in de zevende in-
ning en dat brengt de einduitslag op 
4-22 voor Thamen. Beste slagman 
van de avond was Rick Groen met 
zes honkslagen uit zes beurten.
De weersvoorspellingen werden de 
afgelopen week angstvallig in de 
gaten gehouden voor de zondag-
middag wedstrijd in Bergen waar 
Thamen op bezoek ging bij de num-
mer drie uit de competitie Bears. 
Een ploeg die de afgelopen we-
ken er vrolijk op los had geslagen 
en enorme runsaldo’s had weten te 
produceren. Gelukkig was het Tha-
men publiek met veel aanwezig om 
de heren aan te moedigen. Thamen 
pakt in de eerste inning de voor-
sprong, Menno Schouten slaat een 
tweehonkslag, Maikel Benner een 
honkslag. Mike van Rekum slaat de 
bal richting de tweede honkman die 
de bal over de eerste honkman gooit 
waardoor Schouten en Benner kun-

nen scoren. Rick Groen en Gijs Rik-
ken bereiken het eerste honk door 
vier wijd en de honkslag van Ernst 
Koole zorgt ervoor dat Van Rekum 
en Groen kunnen scoren, 0-4.. Be-
ars pakt in de eerste inning meteen 
een puntje en kruipt steeds dich-
terbij. In de vierde inning staat het 
4-4 en in de vijfde inning pakken 
zij zelfs de voorsprong met 7-4. De 
Thamen verdediging was wat slor-
dig en maakte soms wat onnodige 
foutjes waar de slagploeg van Be-
ars gebruik van maakte. In de zesde 
inning komt Groen op het tweede 
honk na een vangfout van de rechts-
velder. Rikken slaat een honkslag 
waar Groen op kan scoren. Koo-
le mag naar het eerste honk na een 
geraakt werper en op de honkslag 
van Farley Nurse kan Rikken sco-
ren. Schouten slaat nog een opoffe-
ringsslag waarop Koole kan scoren 
en zo pakt Thamen de voorsprong 
met 7-9. Pitcher Benner maakt het 
de slagploeg van Bears ondertus-
sen behoorlijk lastig. Thamen weet 
de voorsprong in de negende inning 
nog iets uit te breiden naar 7-10. 
Nurse slaat een honkslag, op de hit 
van Schouten maakt de verdediging 
van Bears een fout en Nurse kan 
scoren op de honkslag van Ben-
ner. Bears weet in de gelijkmaken-
de negende inning nog twee punten 
te scoren na een drietal honkslagen 
maar met een drie slag weet Benner 
de inning te beëindigen. Thamen is 
door deze twee overwinningen niet 
meer in te halen door The Herons 
uit Heerhugowaard. Het kampioen-
schap en de promotie naar de eer-
ste klasse zijn hiermee een feit en 
coaches Franklin Mauricio en Sira-
no Fonteijne kunnen terugkijken op 
een geslaagd seizoen. Na de wed-
strijd was er champagne en werd 
het publiek bedankt voor hun aan-
wezigheid. 

Beste jongere van WTC De Amstel
Jaarpijs voor Owen Geleijn

Tweede plaats in Langweer
Westeinder Sloeproei Team 
tweede van Nederland!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 30 
september vond in Langweer (Fries-
land) de achtste en laatste wedstrijd 
in de Hoofdklasse van het Sloep-
roeien plaats. Het team uit Aalsmeer 
doet voor het eerste jaar mee in de-
ze klasse nadat ze vorig jaar gepro-
moveerd zijn. 
De afstand van deze wedstrijd be-
trof 15,5 kilometer. De start vond 
plaats vanuit het kleine centrum in 
Langweer, waarbij de sloepen om 
de 30 seconden achter elkaar start-
ten. Het Westeinder Sloeproei Team 
moest bij de beste vier teams ein-
digen om de tweede plaats in het 
Nederlands Kampioenschap vei-
lig te stellen. Door de startvolgor-
de had het team weinig sloepen om 
in te halen, aangezien het team tus-
sen de snellere boten startte. Daar-
door werd er op tijd geroeid, om de 
snelheid zo hoog mogelijk te hou-
den. De wind zorgde helaas wel 
voor wat weerstand, waardoor niet 
de gewenste snelheid gehaald kon 
worden. 

Na een roeitijd van 1:43:57 secon-
den finishte de Polyester uiteinde-
lijk weer in Langweer. Dit leverde 
uiteindelijk de tweede plek in de-
ze race op. En daarmee werd ook 
de tweede plaats in het Nederlands 
Kampioenschap volledig veilig ge-
steld. Een unieke prestatie voor een 
team wat nog maar twee jaar in de-
ze sport meedraait. 

Grachtencup en Grand Slam
Het Westeinder Sloeproei Team roeit 
nog twee wedstrijden dit jaar. Op 
zaterdag 7 oktober wordt de grach-
tenrace in Amsterdam geroeid, 
waarmee de Grachtencup nog ge-
wonnen kan worden. De grachten-
cup is de prijs voor de sloep die het 
beste is geweest bij drie grachten-
races. In dit klassement staat het 
team momenteel bovenaan. 
In het weekend van 4 en 5 novem-
ber is de afsluitende race van het 
jaar in Muiden. En ook daar kan het 
team nog hoge ogen gooien in de 
Grand Slam. 

Klaverjassen bij 
Ons Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 10 oktober 
start het winterseizoen bij buurtver-

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 9 oktober 
organiseert Allen Weerbaar weer 
een kaartavond in buurthuis het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De aanvang is 20.00 uur, deur open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma. Het 
inleggeld is 1,50 euro per persoon. 
Voor vragen kan contact opgeno-
men worden met Lida de Nooij via 
0297-325040. De kaartavond op 25 
september was heel gezellig en er is 
hoog gekaart. Alle winnaars vielen 
in de 5000 punten. Winnaar werd 
Ubel van de Blom met 5453 punten, 
gevolgd door Tily Been met 5328 
punten en Jan Treur met 5197 pun-
ten. De poedelprijs was voor Gradus 
van Vuren met 3467 pnt. Bij het jo-
keren ging Matty Groenendijk met 
de eerste prijs naar huis en de hek-
kensluiter was Jopie de Vries.

Bets en Gerrit 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 6 ok-
tober is er weer een gezellige kaart-
avond bij buurtvereniging Horn-
meer. Iedereen is van harte wel-
kom in het buurthuis aan de Dreef 
1. Aanvang is 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee 
en inschrijving. Het koppelkaar-
ten op 29 september is gewonnen 
door: Wil Jak en Martin van Stijn 
met 6366 punten. Op twee Wim 
Spring in ’t Veld en Rijk van Egdom 
met 5363 punten en op drie George 
Lemmerzaal en Manfred de Grauw 
met 5229 punten. De poedelprijs 
was voor Corrie Durieux en Tonny 
Favie met 3803 punten.

Jubilaris Els wint 
sjoelen klasse D

Rijsenhout - Het was weer eenheel 
gezellige sjoelavond in dorpshuis 
De Reede afgelopen 28 september. 
Het ging er fanatiek aan toe tijdens 
de competitie. In de hoofdklas-
se was Thomas van Brakel opper-
machtig, op plaats twee Lineke van 
Brakel en als derde Arnold van der 
Linden. Annelies van Ravensbergen 
is eerste geworden in de A klas-
se, als tweede Elisa Arendse en op 
plaats drie Nel Joore. In de C klas-
se gooide Marjo Siim zich weer naar 
plaats één, als goede tweede Hans 
Schijf en op plaats drie Alie van Tol. 
In de klasse D was de eerste plaats 
voor jubilaris Els van der Linden, 40 
jaar lid van de vereniging. Op twee 
een sterk spelende Rina Korenwin-
der en als derde Astrid Overbeek.

Jeugdschaakcompetitie
Wie stopt Luuk bij AAS?
Aalsmeer - In de vierde ronde van 
de AAS Jeugdcompetitie schaken 
moest Rune proberen Luuk te stop-
pen. Lang ging het gelijk op, maar in 
het pionneneindspel was Luuk be-
ter en trok de partij naar zich toe. 
Met vier punten staat hij nu aan 
kop. Ruben won netjes van Niek en 
mag het in de volgende ronde gaan 
proberen tegen Luuk. Konraad blijft 
ook in de kopgroep. Hij wist Kjeld te 
verslaan en was daarmee de enige 
zwartspeler die won. Christiaan ver-
sloeg Stijn, die dit seizoen nog niet 
zo in vorm is, en kwam zo bij het 
veld van zeven spelers die elk naar 

twee punten hebben uit vier ronden. 
Keven en Marien speelden de eni-
ge remise van de avond. Tim won 
van Dylan, Sam van Kai en Robert 
van Ryan. Jasper was jammer ge-
noeg ziek en Simon was afwezig. Er 
doen nu al 18 jeugdspelers mee aan 
de AAS competitie en allen volgen 
eveneens de Jeugdopleiding. AAS 
geeft les in de stappen 1,2 en 3 van 
19.00 tot 19.30 uur. Na de Jeugd-
competitie wordt er van 20.00 tot 
20.45 uur les gegeven in de stappen 
4 en 5. Meer informatie over scha-
ken bij AAS op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Veel veerkracht bij jeugd 
Basketbalvereniging
Aalsmeer - De jongens en meis-
jes van U-14 (in deze klasse wordt 
gemengd gespeeld) van Basketbal 
Vereniging Aalsmeer werden vori-
ge week op een grote nederlaag ge-
trakteerd. Opvallend was echter de 
veerkracht van dit team dat de laat-
ste periode won met 18-10. Het ge-
hele team bleef ondanks een grote 
achterstand na drie periodes (7-54) 
keihard werken. Deze inspanning 
betaalde zich in de vierde periode 
uit. Jonas de Roos (10 punten) en 
Gijs Wentzel (8 punten) vielen extra 
op door hun scorende rol en de vier-
de periode werd heel knap gewon-
nen met 18-10. De jongens van de 
U-16 speelden een heroïsche wed-
strijd tegen Blue Stars. Al snel kwam 
Aalsmeer op een flinke voorsprong 
(10-0 na 4 minuten), maar kreeg 
het team het erg moeilijk tegen de 
agressieve full-court verdediging 
van de Amsterdammers. De scheids-
rechters lieten veel toe en dat kost-
te Aalsmeer de nodige aanpassings-
problemen. Bij rust had Blue Stars 
een kleine voorsprong (25-19), maar 
had coach Meindert Buskermolen 
de gelegenheid om zijn team de no-

dige aanwijzingen te geven. Tegen 
de press werd na de rust veel be-
ter gespeeld en na 30 minuten stond 
Aalsmeer weer voor. Hoewel al-
le spelers een uitstekende presta-
tie leverden tekende Jelle Hooger-
vorst voor de actie van de wedstrijd 
door drie verdedigers met een aan-
tal schitterende schijnbewegingen 
uit te spelen en vervolgens zeer fraai 
te scoren. Door uiterst geconcen-
treerd te spelen werd een zwaar be-
vochten overwinning met 47-52 be-
haald. De U-18 jongens wonnen hun 
wedstrijd van de Challengers met 
60-42. Na een moeizaam begin (18-
18 in de eerste periode) kwamen 
de Aalsmeerders steeds beter in de 
wedstrijd. De strakke verdediging, 
het scorende vermogen van vooral 
Jay Nabibaks (30 punten) en de to-
meloze inzet waarbij Roy Jagerman 
als altijd een voorbeeldfunctie heeft 
maakten dat coaches Bram Busker-
molen en Ershad Yari zeer tevreden 
waren. Dat Alex Cardoso de Bastos 
in het fluitsignaal nog een schitte-
rende driepunter scoorde (een echte 
buzzerbeater) was werkelijk de kers 
op de taart.

eniging Ons Aller Belang. De leden 
gaan weer klaverjassen in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur. Na drie spellen zal er weer 
de bekende verloting zijn met mooie 
prijzen. Allen hartelijk welkom.

van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 28 september is het jokeren ge-
wonnen door Bets Teunen met 72 
punten, op twee is Gerard de Wit ge-
eindigd met 180 punten en op drie 
Trudy Knol met 381 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week, Ger-
rit van der Geest de beste met 5387 

punten, gevolgd door Jan Weij met 
5192 en An Uiterwaal met 5133 pun-
ten. Belangstelling voor deze gezel-
lige kaartmiddag? Jokeraars en/of 
klaverjassers worden van harte wel-
kom geheten. Kom kijken en mee-
spelen. Voor inlichtingen: Mevrouw 
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Zaterdag als afsluiting van het seizoen

Snertrit van Solexvrienden
Kudelstaart - Zaterdag 7 okto-
ber aanstaande is de jaarlijkse So-
lex Snertrit van Kudelstaart. De So-
lexvrienden Kudelstaart en De Kwa-
kel organiseren deze rit elk jaar 
als afsluiting van het seizoen. Er is 
weer een mooie route uitgezet rond 
Aalsmeer. Het eerste deel van de 
rit is een tocht van 40 kilometer en 
gaat door het Groene Hart. Na een 
verzorgde lunch in een fraai mu-
seum met Italiaanse motoren en 
bromfietsen zijn er nog 30 kilome-
ters te gaan door het polderland-

schap van Amstelveen en Uithoorn.
De dag wordt afgesloten met een 
gezellig samenzijn in het clubhuis 
Kudelstaart. Daar zal ook de snert 
met geserveerd worden.
Iedereen die het leuk vindt om mee 
te doen is welkom bij Joop en Ria 
van Leeuwen aan de Kudelstaartse-
weg 165.
Tussen 9.30 en 10.30 uur staat daar 
de koffie met koek klaar en kunnen 
deelnemers zich inschrijven. Om 
precies 10.30 uur is de start. Infor-
matie bij Frans via 06-22808708,

Vrije training Dames 30+
Aalsmeer - Sta jij ieder week-
end bij je zoon of dochter langs de 
lijn en denk je dan steeds: dat zou 
ik ook wel willen? Zin om weer te 
gaan sporten, maar dan wel in een 
team? Vroeger gevoetbald en blijft 
het kriebelen? Kom dan op donder-
dag 12 oktober van 20.15 tot 21.45 
uur trainen bij RKDES! Er wordt een 
vrije training verzorgd voor dames 
van 30 jaar en ouder. De basis van 
deze training is voetballen op een 

half veld met 7 spelers. Na afloop 
van de training wordt in de kanti-
ne nagepraat over de training en de 
verdere behoefte geïnventariseerd.
De training wordt verzorgd door de 
dames van de zaalvoetbal. Voetbal-
schoenen en scheenbeschermers 
zijn verplicht. Om te zorgen dat er 
genoeg hulp aanwezig is, wordt 
aanmelding vooraf op prijs gesteld. 
Dit kan via de mail naar belindabus-
kermolen@gmail.com.

Rondleiding IVN gidsen
Wondere wereld van de 
schimmels in het Bos
Amstelveen - Zo droog als het vo-
rig jaar rond deze tijd was, zo heer-
lijk vochtig is het nu. En padden-
stoelen zijn daar dol op. Zondag 8 
oktober bezoeken de gidsen van 
IVN Amstelveen samen met belang-
stellenden de wondere wereld van 
de schimmels in het Amsterdam-
se bos, wat in dit seizoen alleen al 
door zijn herfstgeuren en het prach-
tige gefilterde zonlicht een bezoek 
waard is. 
Naast een rondleiding voor volwas-
senen, wordt ook speciaal een rond-
leiding georganiseerd voor kinde-
ren, die stoer genoeg zijn om even 
zonder pappa of mamma met de 
gids op ontdekkingstocht te gaan.
De wandeling start om 10.00 uur ter 

hoogte van de Urbanuskerk aan de 
Noorddammerlaan 126 te Amstel-
veen. De auto kan aan de overkant 
achter het café tegenover de kerk 
geparkeerd worden. De wandeling 
is gratis en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Voor degenen die wat moei-
lijk ter been zijn is deze wandeling 
minder geschikt, omdat de groep 
ook af en toe het bos induikt. Voor 
meer informatie kan gebeld worden 
naar: 06-25083910. Zie ook www.
ivn.nl/afdeling/amstelveen.
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