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INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN
Meer dan een verplicht nummer in huis

Trap als eyecather
In het interieur
Een trap is voor nieuwbouwwoningen met meer verdiepingen vaak
een verplicht nummer. We kiezen met z’n allen nog steeds het liefst
voor standaarduitvoeringen, meestal in hout.
Daarmee doen we de trap, die
doorgaans een prominente en
zichtbare plek in huis inneemt, tekort. Gelukkig herkennen steeds
meer architecten de schoonheid
van een trap en maken ze er een
echte blikvanger van. In nieuwe
woningen en in bestaande woningen. Trappen hebben we in verschillende vormen en maten. De
meeste woningen kennen open
trappen in de woonkamer of hal.
Een dergelijke trap die niet verstopt is achter een deur, kan een
interieur maken of kraken. De
schoonheid van een trap heeft te
maken met het gebruikte materiaal en de vorm. De eenvoudigste
vorm is de rechte trap in een schuine lijn naar boven. Heb je weinig

ruimte, dan is een spiltrap geschikt. Deze trap, ook wel draaitrap
of wenteltrap genoemd, draait in
een ronde vorm rond een centrale as naar boven. Naast de vorm is
het materiaal van belang. Er is onderscheid te maken tussen trappen van hout, natuursteen, metaal en glas. Hout heeft een warme en natuurlijke uitstraling, maar
vergt regelmatig onderhoud. Glas
en metaal kunnen wat killer overkomen, maar doen het in een modern interieur erg goed. Heb je al
een trap dan hoef je je geen zorgen te maken over de vorm. Heel
trendy is het om je bestaande trap
een nieuw leven te geven. Traprenovatie! Het bezorgt je interieur
een compleet nieuwe look.

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Handige katoenen opbergzakken praktisch en sfeervol

Een kinderkamer
vol vrolijkheid

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:

In een huis met kinderen wordt geleefd. Daar mag het best een vrolijke bedoening zijn. Ook de
kinderkamer verdient vrolijkheid. Met een leuk bed, mooi behang en niet te vergeten de woonaccessoires.
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HAAR EN INTERIEUR
KEUKENSTUDIO
VAN DEN BIJTEL
DECORETTE PIET

Met mooie accessoires geef je jouw woning een eigen verhaal.
Foto: Kaat Amsterdam

Met accessoires maak je jouw
interieur compleet
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Fluweel in de
woonkamer

Die horen namelijk in een kinderkamer om er echt een feestje van
te maken. Verborgen schatten,
mooie spullen, grappige lijstjes.
Daar worden de kinderen blij van.
Gelukkig zijn er voldoende leuke, sfeervolle en praktisch oplossingen. Creëer bijvoorbeeld een
gezellig plekje waar je kind uren
wil spelen op een lekker zacht
vloerkleedje in de vorm van een
wolk of ster. Heel handig zijn de

katoenen opbergzakken. Je trekt
de zak open, speelt uren op het
kleedje dat dan op de grond ligt
met allerlei spulletjes er bij en
heb vervolgens geen gedoe met
opruimen. Dat gaat in een simpele handbeweging. Een gezellige slaapkamer creëer je ook door
ook leuke combinaties te maken.
Een vrolijk nachtlampje of spaarpot in de vorm van een papieren
boot, vos, olifant of wolk. Speel-

goed dat tegen een stootje kan
en er zo mooi uitziet dat het nooit
in een kast verdwijnt.
Verder verdient de muur op
de kinderkamer aandacht. Een
mooie vintage poster, een wereldkaart van kurk, een prachtig
groot magneetbord of een letterbord met een mooie quote. Genieten. En je maakt de kamer af
met een vrolijke slinger boven je
bed.

Een mooie tafel, een comfortabele bank of een leuk behang.
Op alle fronten geef je jouw woning een eigen verhaal. Met
trendy accessoires maak je jouw interieur helemaal af.
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Veel woninglabels richten zich
volledig op accessoires en halen hun inspiratie overal vandaan. Ook komend seizoen
hebben de trendwatchers zich
flink uitgeleefd. Met als resultaat mooie collecties met
kleurrijke eettafeltjes, bonte
kussens, trendy lampen en antiek ogende stoelen.
Een accessoire geeft net die
extra touch aan je interieur en
maakt je woning echt persoonlijk. Bijzonder is dat de labels ieder op hun eigen manier nieuwe trends lanceren. Het accessoire merk Kaat Amsterdam

haalt dit keer bijvoorbeeld haar
inspiratie uit reizen over de hele wereld en ontmoetingen
met nieuwe mensen en culturen. Deze indrukken zijn vertaald in unieke schatten voor
in huis. Een mooie collectie
sierkussens, plaids en spreien
brengen werelddelen als Afrika, Azië, Amerika en Europa en
zelfs de Noordpool tot leven.
Luxe fluweel, in warme aardse kleuren, afgewisseld met
exotische prints en stoere betonachtige kleurstellingen zijn
kenmerkend voor het komend
seizoen.

korting

Maak leuke combinaties in de kinderkamer. Foto: StudioZomooi.nl

Geldig t/m 14 oktober 2018.
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Programmabegroting 2019: Extra
geld voor openbare ruimte en wegen
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Denk niet langer aan schade dan nodig is
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Aalsmeer - In de programmabegroting 2019 stelt het college de
gemeenteraad voor om de openbare ruimte en het wegennet in
Aalsmeer een flinke kwaliteitsimpuls te geven. Dat doet zij door
eenmalig 500.000 euro extra uit te trekken voor het opknappen
van de openbare ruimte en daarnaast 5 miljoen euro beschikbaar
te stellen voor renovatie en onderhoud aan wegen. In totaal gaat
het om een bedrag van 5,5 miljoen euro. Investeren in de leefomgeving is een belangrijk speerpunt van dit college. De raad behandelt de programmabegroting op 1 november aanstaande.
Duurzaam en solide beleid
Burgemeester Jeroen Nobel, portefeuillehouder financiën: “Uitgangspunt van het college is een
duurzaam en solide financieel
beleid. De financiële ruimte die
de begroting nog laat zien is nodig om de gezamenlijke ambities
van college en raad te realiseren.
Met elkaar, dus samen met raad
en inwoners, is de rode draad in
de manier van werken van dit college. Daarnaast willen wij lasten
voor inwoners zo laag mogelijk
houden. Daarom stellen wij voor
inwoners eenmalig te compenseren voor de stijging van de WOZwaarden met een bedrag van 25
euro per huishouden.”

de gemeente naar een meer integrale, efficiëntere aanpak. Het
college wil één integrale beleidsnota voor zorg, jeugdhulp, werk &
inkomen en schuldhulpverlening,
waarin ook de dagstructurering
en maaltijdvoorziening zijn opgenomen. Daarnaast zet de gemeente het op preventie gerichte
beleid voort, onder meer met de
pilot 75+ en het project voor jonge mantelzorgers.

trokken. “Verder moeten we met
elkaar verduurzamen: duurzamer
bouwen, minder afhankelijk worden van aardgas, klimaatbestendig worden en afval anders inzamelen”, aldus de bestuurders. Komend jaar gaat de gemeente aan
de slag met een nieuw afvalplan
en zal de raad en inwoners daar
actief bij betrekken.

Goede bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid in de regio is belangrijk voor de economie en voor alle inwoners. Komende jaren heeft de gemeente
een aantal grote projecten op de
agenda staan om de infrastructuur toekomstbestendig te maken, zoals de Burgemeester Kasteleinweg, de Burgemeester Hoffscholteweg en de Molenvlietweg.
Daarnaast gaat de gemeente aan
Betaalbaar wonen
de slag met groot onderhoud van
Door de enorme behoefte aan wegen, rioleringen en bruggen,
woningen in de regio staat de onder meer de Aardbeienbrug.
woningmarkt onder druk, ook in De gemeente werkt aan een NoAalsmeer. Het college wil dat wo- ta wegen om de kwaliteit van
nen betaalbaar blijft voor men- het wegennet weer op niveau te
sen met lagere en middenin- brengen.
Ambities en speerpunten
komens. Daarom wil zij op korKwaliteiten waarmee Aalsmeer te termijn samen met de raad de Florerende economie
zich in de regio onderscheidt is woonvisie herijken.
Om de concurrentiepositie van
dat Aalsmeer een aantrekkelijke
Aalsmeer te versterken wil de gegemeente is om te wonen en te- Aantrekkelijke leefomgeving
meente investeren in een gungelijkertijd een krachtige econo- Inwoners hechten veel waarde stig vestigingsklimaat voor onmische speler is in de metropool- aan een groene, schone en vei- dernemers, in regionale en interregio Amsterdam. Ambitie van dit lige leefomgeving. Het college nationale relaties en samenwercollege is die kernkwaliteiten ver- heeft de ambitie om de openba- kingsverbanden en in een betere
sterken en Aalsmeer toekomstbe- re ruimte op orde te krijgen én aansluiting met de arbeidsmarkt.
stendig maken. In het collegepro- te houden. Voor 2019 stelt colle- Eerste stap is samen met ondergramma 2018-2022 ‘Vol vertrou- ge voor om eenmalig geld te re- nemers de economische agenda
wen vooruit!’ geeft zij de volgen- serveren voor een kwaliteitsslag en de agenda recreatie en toerisde speerpunten aan: Een samen- in de buitenruimte. Denk hier- me actualiseren en integreren tot
leving waarin iedereen meedoet, bij aan reparaties aan stoepen een dynamische agenda. De gewaar inwoners elkaar zoveel mo- en straten en het opknappen van meente werkt actief samen met
gelijk helpen en waar nodig biedt het openbaar groen. Daarnaast ondernemers en instellingen, bijde gemeente zorg en ondersteu- staat een viertal grote projecten voorbeeld in Greenport Aalsmeer
ning. Het gaat hierbij om goede op de agenda om Aalsmeer aan- en met Ondernemend Aalsmeer.
zorg, goed onderwijs, zoveel mo- trekkelijker en leefbaarder te ma- Dit jaar organiseert de gemeengelijk mensen aan het werk en ken. Eén van die projecten betreft te samen met Ondernemend
ontplooiingskansen voor ieder- het toegankelijker maken van het Aalsmeer en de Rabobank weer
een. Om de zorg nu en in de toe- Waterfront Aalsmeer. Op dit mo- een Onderneming en Starter
komst nog beter te maken zoekt ment is de gemeente bezig met van het Jaar verkiezing. De gehede voorbereiding en uitwerking le programmabegroting is digivan dit project, waarbij raad en taal te lezen op: https://aalsmeer.
inwoners intensief worden be- pcportal.nl/

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERKOOPAALSMEER@
MEERBODE.NL

Onwel naar
ziekenhuis
Aalsmeer - Op donderdag 27 september rond twee uur in de middag werden de hulpdiensten gealarmeerd naar de Burgemeester
Kasteleinweg te gaan. Nabij het
benzinestation zou een persoon

onwel zijn geworden. Het bleek
te gaan om een 30-jarige vrouw
uit Polen, die meerdere keren de
drukke weg was overgestoken.
Toen de vrouw nogmaals van plan
was om de oversteek te maken, is
zij tegen gehouden door medewerkers van de ambulancedienst.
De vrouw is overgebracht naar
het ziekenhuis. De politie heeft de
ambulance hierbij begeleid.

Banden en onderhoud

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

College B&W stelt kwaliteitsimpuls voor!

Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
www.profile.nl/afspraak

Wij zijn op zoek naar algemene

Inclus
eindeja ief
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BEZORGERS/STERS
voor Kudelstaart en Rijsenhout

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Wedstrijdploeg eerste in hoofdklasse

Brandweer Aalsmeer
Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 29 september is de wedstrijdploeg van de
Aalsmeerse brandweer Nederlands kampioen geworden in de
hoofdklasse van de ABWC brandweerwedstrijden. De wedstrijd
vond plaats in Goes en ging tussen zeven korpsen. De Aalsmeerse ploeg ging er uiteindelijk met
de landstitel vandoor! De wedstrijd vormde het sluitstuk van
een seizoen dat begon met provinciale en regionale voorrondes.
De teams kregen pittige opdrachten om uit te voeren, waaronder
een brand en een beknelling.

Voor het eerst heeft de brandweer van Aalsmeer de landstitel weten te veroveren. “Yes, we
zijn landskampioen in de hoofdklasse. Geweldige ontlading en
trots als een pauw”, aldus clustermanager Wilfred van Randwijk
in een reactie. De tweede plaats
is behaald door Amerongen en
op drie is De Rijp geëindigd. De
ploeg kreeg bij thuiskomst in
Aalsmeer aan het begin van de
avond een feestelijk onthaal met
een ereboog van water bij de kazerne.
Foto’s: VTF – Laurens Niezen
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.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.

Kerkdiensten

Zondag 7 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Dominique Klamer.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas,
kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
M. Hogenbirk en 16.30u. met
ds. A.C.N. Geertsema in NGK Rijsenhout. Oppasdienst kinderen
0-3 jaar en zondagsschool voor
jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u Themadienstienst door leden Zinvol
Ouder Worden. Collecte: Nederlands Bijbel Genootschap. Om
10u. Zondagsschool voor kinderen 4 t/m 12jr. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Gemeentedag. Voorganger: ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. G.H.
de Ruiter. Organist: R. van Delft.
Om 18.30u. Zangdienst m.m.v.
koor Immanuel uit Wilnis.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. Z. de Graaf uit
Katwijk. Organist: Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

Zondag 10u. Samenkomst.
Spreker: Sven Leeuwestein. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels. Om 19u. Baan 7 jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.A.C.
Weij en 16.30u. met ds. A.C.N.
Geertsema uit Lisse, gez.dienst
met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering,
M.
van Zoelen. Zondag om 9.30u.
Eucharistieviering m.m.v. Karmelkoor en om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roemeensorthodoxe Parochie: Zondag 9u.
Utrenia en 1030u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father petru.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
ds. P.J. Vrijhof. Om 16.30u. FF
zingen.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 10.30u. Oecumenische
viering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Aalsmeer - Op donderdag 11
oktober is er weer een ouderensoos en deze begint om half twee
‘s middags in ’t Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. Deze dag is
er vanaf 13.00 uur eerst een presentatie van de Brandweer over
de veiligheid in huis. Daar is uiteraard ook iedereen welkom. Het
klaverjassen op 27 september is
gewonnen door Gré Reemst met
4744 punten, op twee Martha
Bax met 4736 punten en de poedelprijs ging dit keer naar Piet
Harting met 4240 punten. Bij het
rummycup werd Beb Verhoef eerste met 70 punten, tweede werd
Lycke Valentijn met 78 punten en
de poedelprijs was voor Geesje
programma. Tijdens concerten Millenaar met 121 punten.
wordt het koor begeleid door de
Aalsmeerse musicus Theo Griekspoor. Het koor zal deze avond
een aantal nummers ten gehore
brengen, dit alles begeleid door
Theo Griekspoor op het schitterende, bijna 150 jaar oude KnipAalsmeerderbrug - De Israëscheer orgel van de Dorpskerk.
De dienst zal onder leiding staan lische aanbiddingsleidster Savan nieuwe predikant van de rah Liberman tourt door NederDorpskerk, dominee G. de Ruiter. land met een projectkoor. In het
Al met al belooft het zondag weer jaar dat Israël 70 jaar onafhankeeen mooie en muzikale dienst te lijkheid viert, zijn veel ogen op
worden vanaf 18.30 uur in de het land en haar rijke cultuur en
historie gericht. Voor de IsraëliDorpskerk in de Kanaalstraat!
sche Sarah Liberman is die geschiedenis een altijd aanwezige, rijke bron die haar inspireert
tot moderne aanbiddingsmuziek met een zeldzaam perspectief; liederen voor een nieuwe
generatie gelovigen, met wortels in de cultuur van het land.
daad: best een serieus onder- In oktober komt ze naar Nederwerp, maar ook een onderwerp land voor drie optredens, onderdat veel vreugde in het leven steund door een projectkoor van
brengt. Ook aan de kinderen is ze- The Choir Company onder leiker gedacht. Zij krijgen een speci- ding van Maarten Wassink. Op zaaal programma met knutselen en terdag 6 oktober geeft Liberman
spelen voorgeschoteld. Muzikale vanaf 20.00 uur een concert bij de
medewerking verleend een gele- Levend Evangelie Gemeente aan
genheidskoor van 45 mannen en de Kruisweg 55 in Aalsmeerdervrouwen bestaande uit gemeen- brug. Kaarten voor deze aanbidteleden van beide kerkgenoot- dingsavond met Sarah Liberman
schappen. Zij hebben vier avon- en projectkoor zijn te bestellen
den onder de bezielende leiding via www.events4christ.nl of televan Ton van de Berg (dirigent) en fonisch: 0297-237172.
Jan Sikkema (pianist) geoefend.
Ze zijn heel enthousiast en poppelen om hun zang ten gehore te
brengen.

‘Aalsmeer zingt’ met koor
‘Immanuël’ in Dorpskerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag
7 oktober staat er weer een zangdienst op het programma in het
kader van ‘Aalsmeer zingt’. Er zal
deze avond medewerking worden verleend door het Christelijk
Mannenkoor Immanuël uit Wilnis/Mijdrecht onder leiding van
de dirigent Jan Verhoef.
Door de jaren heen is dit koor uitgegroeid tot een koor van bijna
80 leden. Het Concertgebouw in
Amsterdam en De Doelen in Rotterdam zijn locaties waar het koor
al enige malen heeft opgetreden
en nu staat de Dorpskerk op het

Concert Sarah
Liberman

Oecumenische viering in
RK-kerk St. Jan geboorte
Kudelstaart - Zondag 7 oktober vanaf 10.30 uur vindt er een
Oecumenische viering plaats in
de RK-kerk St. Jan geboorte met
medewerking van een gelegenheidskoor onder leiding van Ton
van de Berg. Begeleiding op orgel
en piano door Jan Sikkema.
Tweemaal per jaar komen de RKgemeente St. Jan geboorte en de
Protestantse Samen-op-weggemeente samen in een oecumenische viering om beurten in elkaars kerkgebouw.
De dienst heeft als thema ‘Omzien in verwondering’. Het gaat
over de Schepping en hoe mensen daar mee omgaan. Inder-

Zin-Inn: ‘Avond van de Ziel’
Aalsmeer - “We hebben geen
ziel, we zíjn een ziel. In een aards
jasje, maar toch: een ziel. Een ziel
die het aardse leven heeft opgezocht om hier iets te leren en om
hier iets te brengen. Maar wat ook
alweer?” Tijdens de ‘Avond van de
Ziel’ bij de Zin-Inn van de Doopsgezinde Gemeente gaat het over
wie mensen ook alweer waren
in essentie. Het is een lezing vol
praktische voorbeelden, die niet
alleen leuk is om naar te luisteren, maar die je ook echt kunt er-

varen en die aanzet tot nadenken. Een lezing over jezelf en wat
ook alweer de missie was in dit leven. De Zin-Inn van de Doopsgezinde Gemeente nodigt u/jou uit
op woensdag 10 oktober voor
de Avond van de Ziel. Janneke
Leber zal spreken om 20.00 uur,
vanaf 19.30 uur zijn de deuren
open. Toegang: 5 euro, inclusief
koffie en thee. Voor meer informatie kan gemaild worden naar
zininn@dgaalsmeer.nl. Adres is
Zijdstraat 55.

Jubileum in de
Karmelkerk

gen zet Gerda zich ook op diverse
andere manieren in voor het koor.
Reden genoeg om haar te huldigen en wat zal het fijn zijn als dit
in een volle kerk gevierd kan worden. Iedereen is dan ook van harte welkom.

Oost-Inn: Inloop
en peuterinstuif

Aalsmeer - Woensdag 10 oktober van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting bij de OostInn. Gezellig bijpraten onder
het genot van een kopje koffie
of thee. Ook is morgens de peuterinstuif van 9.30 tot 10.30 uur.
Voor peuters tot vier jaar samen
met je ouder spelen, dansen, zingen en een werkje maken. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636
of 321636 of kijk op www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Vrijdag papierophaaldag
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 5 oktober haalt korfbalvereniging VZOD het oude
papier op. Gaarne de papiercontainers of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met
de opbrengst van het oude papier steunt de Stichting Supporting Kudelstaart financieel alle
Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus, verzamel het papier (geen melk en frisdrank pakken s.v.p.) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle datums, nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl
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Aalsmeer - Het Karmelkoor heeft
weer wat bijzonders te vieren. Op
zondag 7 oktober wordt tijdens
de dienst vanaf 9.30 uur in de Karmelkerk aan de Stommeerweg
Gerda van Leeuwen in het zonnetje gezet. Zij zingt al 40 jaar bij het
Karmelkoor als alt en is een grote steun voor de alt partij. Zij kent
namelijk als geen ander alle liederen van vroeger nog en daar maken de andere koorleden dankbaar gebruik van. Naast het zinBegra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98. Op 8 oktober om 20u.
met dr. K. Avakhti.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Op 16 oktober
met Hoite Slagter over Getuigenis van Christus in de Psalmen.

Kerk-Inn bij
Oosterkerk

Aalsmeer - Komende zondag 7
oktober zijn belangstellenden
van harte welkom bij Kerk-Inn in
de Oosterkerk. In deze diensten
wil de kerkgemeenschap graag
ruimte maken voor mensen waarvoor de kerk wat onbekender is.
Het thema van de dienst is ‘Dankbaar Hart’. Dankbaar waarvoor,
waarom of juist teleurgesteld of
misschien wel boos? De Kerk-Inn
Aalsmeer - Als u nog oud papier is van 10.00 tot 11.00 uur en er is
heeft, dan kan je dit altijd in één kinderoppas aanwezig. De Oosvan de twee blauwe containers terkerk bevindt zich aan de Oosbij Scouting WWB op de Oude teinderweg 273. Informatie: Betty
Spoordijk 26A te Aalsmeer depo- Boor 321636.
neren. Deze bakken worden op
maandag en donderdag geleegd.
Ook uw gebruikte frituurvet (in
Voor méér lokaal
plastic flessen) kunt u deponeren
in de gele container. Met de opnieuws uit de regio!
brengst van het oude papier en
frituurvet steunt u de scoutinggroep financieel. Kijk voor meer
informatie voor een financiële bijdrage op www.scoutingwwb.nl
onder aan de pagina.

Oud papier en
frituurvet voor
Scouting

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

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 ingestuurd,
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 tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Billy Joel Experience in
The Shack zondag
Deep Purple Tribute
Op vrijdag 12 oktober staat Purple Strangers op het podium van
The Shack: Honoring 50 years
Deep Purple. Een verpletterende rockshow, high-energy vocals, gecombineerd met meesterlijke gitaar- en hammondsolo’s, een donderende ritmesectie
en vliegende manen. En zondag
14 oktober is het podium van The
Shack voor Living Room Heroes.
Een optreden van deze band gaat
van klein en zoet naar rauw en
vuil en van melodieus en virtuoos
naar opzwepend en energiek.
Kortom, een geweldige liveband
en een regelrechte aanrader voor
iedereen die houdt van energieke
live muziek.
Zondag 7 oktober is The Shack
open vanaf 15.00 uur. Billy Joel
Experience begint om 16.00
uur en de entree is 10 euro. Kijk
voor het programma en meer op
www.the-shack.info. Kaarten reserveren kan via info@the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

Bouw eerste elf tanks kan van start

Gezellig en druk tijdens
ene et on ert e al
Aalsmeer - Zaterdag 29 september organiseerde de Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer haar jaarlijkse benefietconcert in De Oude
Veiling. Acte de préséance gaven,
geheel belangeloos, een drietal geweldige bands: The All Star
band van United by Music, de Little Hobo’s en The Whatts.
Voor deze avond was Jop Kluis
gekomen om alle optredens aan
elkaar te praten. Als eerste kondigde Jop de All Star Band van
United by Music aan. Deze vrolijke band bestaat uit zeer verschillende persoonlijkheden met een
beperking. Door hun enthousiaste optreden zat de stemming er
gelijk goed in.
Daarna kwamen de Little Hobo’s
bestaande uit Leen Mulder, Jan
Erik Hoeve, Piet van Leeuwen,
Theo van het Hert en Dick Kuin
het podium op. Speciaal voor dit
benefietconcert was Remco de
Hundt de band komen versterken. De avond werd afgesloten
met een spetterend optreden van
The Whatts. André Alderden, Peter Geleijn, Bob Enthoven en George van Es speelden figuurlijk
het dak van de ‘nieuwe’ Oude Veiling en kregen veel bezoekers op
de dansvloer.

schoon drinkwater voorzien. In
totaal zijn hiervoor 33 regenwater opvangtanks nodig. De totale opbrengst van de avond was
1.923,30 euro. Met dit geweldige bedrag en de steun van Wilde
Ganzen en Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer kan de stichting drie tanks realiseren. Om het
project behapbaar te houden is
het in drie delen van elf tanks opgeknipt. Door eerdere inzamelacties en de opbrengst van dit concert is er nu ruim voldoende geld
opgehaald om te starten met de
bouw van de eerste elf tanks.
Bij de bouw van deze tanks helpt
de lokale bevolking mee. Dit is
belangrijk, omdat zij op deze manier ook gelijk uitleg en training
krijgen over hoe ze om moeten
gaan met de tanks en hoe ze deze
op een goede manier kunnen onderhouden.

Donaties welkom
Draagt u de stichting ook een
warm hart toe en vindt u het ook
belangrijk dat iedereen schoon
drinkwater moet krijgen? Iedere donatie is welkom. Sinds kort
heeft de stichting ook een Anbi
status waardoor giften afgetrokken kunnen worden van de belasting. Meer weten hierover? Bel
Waterproject in Tobang
06-23861976 of stuur een e-mail
De Stichting Nepal Benefiet naar: nepalbenefiet@gmail.com.
Aalsmeer organiseerde dit con- Meer informatie over het project
cert om geld op te halen voor en het rekeningnummer is te vinhet waterproject in Nepal. Met den op de website www.nepaldit waterproject gaat de stich- benefietaalsmeer.com. Een geting alle 300 inwoners van het heel nieuwe website is overigens
bergdorpje Tobang in Nepal van in de maak.

▲

Oude Meer - Fans van de muziek
van Billy Joel opgelet! Zondagmiddag 7 oktober in The Shack
een wervelende ode aan Billy Joel
door Alexander Broussard en zijn
vijfkoppige band ‘003’, bestaande
uit: Freek Volkers op gitaar, Marcello Briganti op bas, Dennis Servais op toetsen, Robbert Tuinhof
op saxofoon en Danny de Louw
op drums. Voordat deze zes topmuzikanten in 2019/2020 de Nederlandse theaters en festivals
gaan bestormen komen ze een
try-out doen in The Shack. Een
absolute must see show deze Billy Joel tribute. De liedjes van Billy Joel behoeven geen introductie meer. Ze zijn deel geworden
van het collectieve geheugen van
velen. Hij behoort tot de meest
succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en heeft meer dan
dertig top tien hits op zijn naam
staan. Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk alle kanten wel van het
pop-spectrum: natuurlijk de klassieke meezingers ‘The Pianoman’
en ‘Goodnight Saigon’, maar ook
swingende rockers zoals ‘My life’,
prachtige ballads zoals ‘Honesty’
en ‘She’s always a woman’ of lekkere rock an roll zoals ‘Only the
good die young’. Ontelbare hits
en stuk voor stuk nummers die
live misschien nog wel meer indruk maken dan op de plaat. En
hoewel Billy (69) nog steeds optreedt, is de kans erg klein dat hij
nog in Nederland zal neerstrijken. Het werd dus hoog tijd voor
een tribute, vandaar: The Billy
Joel Experience, een fantástische
show bestaande uit twee lange
sets met het allermooiste van Billy Joel.
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Rest-opbrengst naar goed doel

Kaarten voor Sinterklaas
bingo snel uitverkocht!
Aalsmeer - De voorverkoop voor
de grote Sinterklaas bingo vond
woensdagavond 26 september
plaats in de Zotte Wilg. Om negen was de aanvang, maar al zo’n
twee uur voor aanvang stonden
de mensen geduldig in de rij. De
organisatie had aangeraden om
vooral op tijd te komen en hier
was ruimschoots gehoor aan gegeven. Exact om negen uur is
gestart met de verkoop en met
groot succes. Binnen een kwartier waren alle 650 kaarten vergeven. En dat terwijl al gekozen was
voor een maximum aantal van 6
stuks per persoon. Ruim 75 personen vertrokken zonder kaarten teleurgesteld naar huis. “Ik
vond het vreselijk om die mensen die nog in de rij stonden te
vertellen dat we uitverkocht waren”, vertelt Mike van der Laarse,

één van de organisatoren. Gelukkig mocht hij ook positief nieuws
brengen. “Het geld dat we na alle kosten nog over hebben, gaat
naar een goed doel. We gaan een
zorgteam helpen met cadeau’s
voor kinderen die hun broertje of
zusje hebben verloren door ziekte of door een ongeluk.” De zaal
kon het goede doel wel waarderen. Er klonk massaal een groots
applaus. Wie kaarten heeft weten te bemachtigen, kan zich
gaan verheugen op een geweldige avond vol verrassingen met
leuke cadeau’s en een show vol
grappen en grollen. “We hebben
een prachtige show bedacht”, wil
Mike van der Laarse wel alvast
verklappen. “We zijn bezig met de
voorbereidingen.” De grote Sinterklaas bingo is op zaterdag 24
november vanaf 20.30 uur in The

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

Dé vioolspecialist

NIEUW:

AANBIEDING:

TIP:

Marktkraam met veel
percussie-instrumenten

(gitaar, microfoon, luidspreker)
Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Zaterdag i.s.m. Theracords LABS

Hardstyle event in N201
Aalsmeer - Theracords LABS is
één van de meest toonaangevende organisaties waar de nieuwe generatie talentvolle (raw)
hardstyle producers de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en te
promoten, nieuwe sounds te creeren en hiermee het hardstyle circuit te veroveren!
N201 en hardstyle label Theracords LABS slaan de handen ineen
om met al dit talent een reeks
dikke hardstyle events neer te
zetten. De aftrap is aanstaande
zaterdag 6 oktober met op de line up de volgende artiesten: Resist, Ressurectz, Re-Shock, Outlaw en natuurlijk de Aalsmeerse hardstyle superheld Aversion
a.k.a. Robin Kesting
Kaarten zijn online in de voorverkoop te krijgen voor slechts 7,50

5 OKTOBER

Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis, Dreef 1 vanaf
20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijving
sluit om 20u.
Kaartavond bij FC Aalsmeer in
kantine Beethovenlaan vanaf
20.15u. Aanwezig: 20u.

6 OKTOBER

Drumstokken ‘Nova’ Kindergitaar ‘Martinez’
set €7,95
(1/2 en 3/4) €69,Diverse kabels
van ‘Tasker’

Fietstocht OVAK Pedaalridders. Vertrek vanaf 13.30u. bij
zwembad, Dreef.
Expositie Heidi Wallheimer in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat.
Open: donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u.
Foto’s Aalsmeer Photo en
Amateurkunst in gemeentehuis. Op werkdagen te bezichtigen tijdens openingsuren.
Samen koken en eten in Place2Bieb, Graaf Willemlaan, Kudelstaart van 17.30 tot 19u.
in kader Week van de Opvoeding.
Wandelen in het Amsterdamse Bos van 19 tot 20.30u. Vertrek bij Bosrandweg, hoek
Rietwijkeroordweg.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.

euro, aan de deur is de entree 10
euro. Het feest in N201 aan de
Zwarteweg begint om 22.00 uur,
leeftijd 18+.

Snoeiboot vaart uit op Westeinderplassen. Van 9 tot 12u.
bij Schuilhaven De Winkel en
van 13 tot 16u. bij baggerdepot Otto.
Herfst- en winterkledingbeurs in dorpshuis De Reede,
Schouwstraat, Rijsenhout van
12.30 tot 14u.
Gesprek over wetenschapper
Frederick Ruysch in kleine zaal
van De Oude Veiling, Marktstraat van 14.30 tot 15.30u.
Workshop ‘Zo schreeven zy’
door Jantien Bloemhof in De
Oude Veiling, Marktstraat van
16 tot 17.30u.
Slotconcert na play-in Summer Corda en Flora in clubgebouw Flora, Bilderdammerweg 118 in Kudelstaart van 17
tot 18u.
Muziekquiz bij FC Aalsmeer in
kantine Beethovenlaan vanaf
19.30u.
Concert aanbiddingsleidster
Sarah Liberman uit Israël bij
Levend Evangelie Gemeente
in Aalsmeerderbrug. Aanvang:
20u.
Duitse bierproeverij in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
Start seizoen livemuziek met
blueszanger en -gitarist Hein
Meijer en harmonicaspeler
Torsten Stahler in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
Hardstyle-event (18+) met dj’s
Resist, Ressurectz, Re-Shock,
Out Law en Aversion in N201,
Zwarteweg vanaf 22u.

7 OKTOBER

Jubileum Karmelkoorlid Gerda van Leeuwen in Karmelkerk, Stommeerweg. Dienst
begint om 9.30u.
Poppenkastvoorstellingen
door Gerard Zelen op kinderboerderij Boerenvreugd,
Hornmeer om 11u. en om 15u.
Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Billy Joel Experience in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
Aalsmeer Zingt met mannenkoor Immanuel in Dorpskerk,

Kanaalstraat vanaf 18.30u.
Thema-avond ‘Voltooid leven’
Samen-op-Weg gemeente Kudelstaart in De Spil vanaf 19u.
Baan7 Jongerendienst in Levend Evangelie Gemeente,
Aalsmeerderbrug vanaf 19u.

8 OKTOBER

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.
Klaverjassen in het Hofplein,
Clematisstraat, 13.30-16.30u.
Bridgen bij het Rondje in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
Speelavond Allen Weerbaar
in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.30u.

9 OKTOBER

Open huis in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u. Elke dinsdag.
Historische Tuin iedere dinsdag t/m zondag open van 10
tot 16.30u. Ingang via Praamplein.
Koffie en sjoelen in De Spil,
Kudelstaart van 10 tot 12u.
Taalpunt open in bibliotheek,
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Bridgen in Het Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16u.
Culinaire workshop voor ouderen in wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart van 14.30
tot 16u. Daarna happy hour
tot 17u. Reserveren verplicht:
0297-820979.
Kaarten bij Ons Aller Belang
in Parochiehuis, Gerberastraat
vanaf 20u.
Kaartavond Ons Genoegen in
‘t Hofplein, ingang Kloosterhof, Clematisstraat, 19.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

10 OKTOBER

Inloop en peuterinstuif OostInn in De Mikado, Catharina
Amalialaan, 9.30 tot 11.30u.
Vragen over tablet, laptop
en telefoon voor ouderen in
wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart van 9.30 tot 11.30u.
Koffie en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26 van 10
tot 12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan
vanaf 10u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Jazzconcert door het Thijs Nissen Trio voor ouderen in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad
vanaf 15u.
Jaarlijkse presentatie OSA
(Ontwikkelingssamenwerking) in raadskelder, Gemeentehuis vanaf 20u.
Zin-Inn bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55. ‘Avond
van de Ziel’ vanaf 20u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

11 OKTOBER

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Workshop ‘Schrijven hoe
doe je dat’ voor ouderen bij
Odensehuis in gebouw Irene, Kanaalstraat van 14.30 tot
15.45u.
Lezing bij Groei & Bloei over
Lesbos en Kreta in buurthuis
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Schouwstraat, Rijsenhout vanaf 19.30u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE
BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op dinsdag 16 oktober 2018 en donderdag 25 oktober
2018 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor
vrije inloop, geopend van 08.30 - 11.30 uur. De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd..
AALSMEER WORDT OP DE FOTO GEZET

Op dit moment worden
in uw gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia,
een Nederlands bedrijf,
dat gespecialiseerd is in
het grootschalig en systematisch in beeld brengen
van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
maakt CycloMedia 360 graIn de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners den panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worvan een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij den door uw gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht bin- en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver- orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver- ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsvan zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi- gegevens. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media ge- u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus
publiceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland. Meer informatie: www.
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” cyclomedia.com
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
De snoeiboot, inmiddels een begrip op de Aalsmeerse wateren, vaart weer uit op 6 oktober en 17 november 2018
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
(zaterdagen) om eilandeigenaren op de Westeinderplas de
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
mogelijkheid te bieden snoeihout gratis en op verantwoorde
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar manier af te voeren.
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreDe boot ligt op de vertrouwde locaties
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken.
09.00-12.00 u: schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
13.00-16.00 u: baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer Wat mag mee?
eilandeigestaan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene. Particuliere
naren zijn verplicht hun
Geslachtsnaam Voorletters GeboorteDatum overhangend groen boven
datum beschikking het water van de sloten en
vaarwegen te snoeien. Om
Kroes
E.J. 31-07-1959
28-09-2018 hen daarbij van dienst te
zijn, biedt de gemeente de
mogelijkheid om op zaterBezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti- dag 7 april hun snoeiafval
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees- gratis af te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v.: Ju- ten, wordt echter niet geaccepteerd. Is de boot op de aangeridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend geven tijd niet aanwezig, dan is deze waarschijnlijk even aan
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. het lossen om vervolgens weer terug te komen.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een koMeer informatie
pie van het besluit mee te sturen?
Voor meer informatie over takkeninzameling en de snoeiboot
kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/AalsIn het bezwaarschrift zet u
meer vraag naar afdeling VH , vaarwegbeheer/boswachter, te- uw naam en adres;
lefoon 020–5404911
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen
VASTSTELLING VAN VERORDENING OP DE
u bezwaar maakt;
VERTROUWENSCOMMISSIE AALSMEER 2018
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
De raad heeft in zijn vergadering van 27 september 2018 de
- zo mogelijk uw e-mailadres;
Verordening op de Vertrouwenscommissie Aalsmeer 2018
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
vastgesteld. De aanleiding voor dit voorstel is de aanstaande
openstelling van de vacature voor de burgemeester van de
Wilt u liever digitaal bezwaar maken?
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor gemeente Aalsmeer. Conform artikel 61 lid 3 van de Gemeenmoet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) be- tewet dient de raad een vertrouwenscommissie uit zijn midschikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de den in te stellen die de kandidaten voor de vacature beoorfolder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar deelt en de aanbeveling voorbereidt. Deze verordening regelt
de samenstelling en werkwijze van de commissie. Vanuit het
in de publiekshal van het gemeentehuis.
oogpunt van bestuurlijke continuïteit en efficiency is er voor
gekozen om ook de klankbordgesprekken tussen de commisVOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
sie en de burgemeester en de eventuele voorbereiding van
PERSOONSLIJST
een herbenoeming in deze verordening onder te brengen.
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
Met ingang van 5 oktober 2018 is deze verordening terug te
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
vinden op Overheid.nl en daarna zal het op de website van de
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
gemeente Aalsmeer geplaatst worden (onder Gemeentelijke
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
Wet- en Regelgeving).
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
GEMEENTE AALSMEER  VASTSTELLEN
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
WIJZIGINGSPLAN LANDELIJK GEBIED OOST,
MACHINEWEG 302B EN EEN ONTHEFFINGSVERZOEK
Geslachtsnaam Voorletters GeboorteDatum
HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER
datum voornemen
Z2018/001523
Boujarfi
Cornelissen

C.
T.I.

06-04-1997
10-10-1980

28-09-2018
28-09-2010

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-

Gebied Oost, waarin wordt bepaald dat het aantal woningen
zoals aanwezig op het moment van terinzagelegging van het
ontwerp van genoemd bestemmingsplan niet mag worden
vermeerderd. De gewenste ontwikkeling is met het oog op
die bepaling in strijd met het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen,
welke de mogelijkheid biedt onderbouwd en onder een aantal voorwaarden woningen toe te voegen aan het bestaande
lint. Het wijzigingsplan dat hier voor ligt geeft invulling aan
deze wijzigingsbevoegdheid. Naast de vaststelling van het
wijzigingsplan is een hogere grenswaarde Wet geluidhinder
verleend voor de te realiseren woning. Het verzoek hogere
grenswaarden volgt uit de beoogde ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de grenswaarden als gevolg
van het wegverkeerslawaai vanwege de Legmeerdijk en de
Machineweg Aalsmeerderweg. Ingevolge artikel 76a van de
Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor de geluidsbelasting
vanwege wegverkeerslawaai een ontheffing te verlenen.
Ter informatie
Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit hogere waarden
Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen voor een
ieder ter inzage vanaf vrijdag 5 oktober 2018 t/m donderdag
15 november 2018:
- bij de Balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1 (openingstijden balie: maandag t/m
vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is
de balie open van 8.30-20.00 uur.
- Via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm,
via deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te
dienen;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis van
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag, dinsdag en
woensdag tussen 8.30-15.30 uur, donderdag tussen 8.3016.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);
- Website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.02M-VG01
Beroep en inwerkingtreding
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerp ontheffingsbesluit hogere
grenswaarden bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, 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 ontwerpwijzigingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), bekend dat zij het wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost,
Machineweg 302b hebben vastgesteld (NL.IMRO.0358.02MVG01). Het wijzigingsplan is opgesteld om het initiatief tot
het realiseren van een vrijstaande, particuliere woning in het
lint van de Machineweg mogelijk te maken. Ter plaatse van de
gewenste ontwikkeling geldt het bestemmingsplan Landelijk
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Vervolg van vorige blz.
het vastgestelde wijzigingsplan en het ontheffingsbesluit hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage liggen, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit
tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 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
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Herenweg 80a, 1433 HB (Z18-008707), het geheel vervangen en vergroten van de bestaande aanbouw, het
plaatsen/vervangen van kozijnen, het vernieuwen van de
bestaande beplating en het veranderen van de huidige
hellende dakafwerking
- Sierteeltstraat, kadastraal bekend perceel B 8953, 1433 HB
(Z18-008713), het realiseren van Experience Center Floriworld Aalsmeer met aanliggend parkeerterrein
- Zijdstraat 79, 1431 EB (Z18-008731), het herontwikkelen
van de achterzijde van het pand (Gedempte Sloot) tot 8
appartementen met parkeergarage
- Oosteinderweg 529, 1432 BK (Z18-008709), het bouwen
van een loods
- Geraniumstraat 30, 1432 SR (Z18-008834), het plaatsen
van een groencontainer t.b.v. de kap van 2 bomen tot uiterlijk 29 oktober 2018
- Dreef 36, 1431 WD (Z18-008835), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Uiterweg 417c ws 2, 1431 AM (Z18-008836), het plaatsen
van een lichtstraat en het wijzigen van eerder vergunde
dakbedekking bitumen door antraciet zink

-

Visserstraat 6-8, 1431 GJ (Z18-008895), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v huisvesting arbeidsmigranten
Moerbeistraat 3, 1432 LR (Z18-008916), het plaatsen van
een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning
Eiland Westeinderplassen, kadastraal bekend perceel H
1877, (Z18-008996), het plaatsen van een huisje op een
recreatie-eiland
Zijdstraat 31, 1431 EA (Z18-008994), het uitbreiden en
verbouwen van bestaand pand t.b.v. de realisatie van een
winkel en 3 woningen

Voorbereidingsprocedure aanvraag
omgevingsvergunningen gewijzigd
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat na inhoudelijke beoordeling, de procedure van volgende
aanvraag is gewijzigd van een reguliere naar een uitgebreide
procedure. Een beslissing moet binnen uiterlijk 26 weken na
het indienen van de aanvraag worden genomen.
- Aalsmeerderweg 235, 1432 CM (Z18-003731), het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw.
- Nabij Legmeerdijk 289 C, Sectie B nr. 8282 (Z18-007348),
het realiseren van logiesvoorziening, het plaatsen van een
terreinafscheiding, het plaatsen van vlaggenmasten, het
realiseren van een terreininrichting met parkeerplaatsen
en het plaatsen van containers t.b.v. afvalverzameling
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. De beslistermijn is
verlengd met zes weken
- Zijdstraat 31, 1431 EA (Z18-006705), het oprichten van een
gebouw met winkelruimte en 4 woningen en een vrijstaande woning.
- Dorpsstraat 75, 1431 CB (Z18-006542), het plaatsen van
een zijaanbouw aan de bestaande woning op zowel de begane grond als de 1e verdieping en het plaatsen van een
aanbouw aan de achterzijde.
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van

deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Aalsmeerderweg 163 A, 1432 CK (Z18-006038), het legaliseren van de reeds uitgebreide pakloods. Verzonden: 2609-2018
- Vlinderweg 62, 1432 MJ (Z18-008101), het uitbreiden van
de woning op de begane grond. Verzonden: 26-09-2018
- Uiterweg 139, 1431 ED (Z18-004117), het oprichten van
een woonhuis. Verzonden: 26-09-2018
- Aalsmeerderweg 376. 1432 EE (Z18-003661), het oprichten
van een woonhuis. Verzonden: 25-09-2018
- Herenweg 86, 1431 GX (Z18-002495), het vernieuwen van
een boothuis. Verzonden: 28-09-2018
- Stommeerweg 2, 1431 EW (Z18-003423), het verbouwen
en restaureren van het clubgebouw voor de watersportvereniging Nieuwe Meer. Verzonden: 28-9-2018
- Stommeerkade 64, 1431 EL (Z18-002368), het uitbouwen
van een bestaande schuur. Verzonden: 28-09-2018
- Dorpsstraat 14, 1431 CD (Z18-008277), het plaatsen van
een steiger i.v.m. schilderwerk van 25 september t/m 12
oktober 2018. Verzonden: 28-09-2018
- Uiterweg 108, 1431 AR (Z18-002601), het uitbreiden van
de woning, het plaatsen van een dakkapel aan de rechterzijgevel, het plaatsen van een kozijn in de voorgevel en
het isoleren en stucen van de buitenzijde van de woning.
Verzonden: 27-09-2018

TER INZAGE
t/m 04-10-18

t/m 11-10-18

t/m 25-10-18

t/m 01-11-18

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.

t/m 08-11-18

t/m 15-11-18

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
“Green Park Aalsmeer - deelgebied 6”. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de
bestaande woning aan de Hornweg 123. Deze woning is bij vaststelling bestemd als bestemming “Wonen-Lintbebouwing” en in dat
verband van een passend bouwvlak voorzien. Voorts zijn in de regels van het bestemmingsplan enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht. Voor de precieze inhoud
van de wijzigingen wordt verwezen naar de
stukken die ter inzage liggen.
Het besluit tot (gewijzigde) vaststelling van
het bestemmingsplan “Royal FloraHolland
Centrum, Oost en OLV” tezamen met de bijbehorende stukken.
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
met betrekking tot de percelen kadastraal
bekend gemeente Aalsmeer sectie C nummers 7327, 7328, 7329 en 7330 ter grootte van circa 1.690m2 (plaatselijk bekend als
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen met Van
Berkel Aannemers Leimuiden B.V.
De omgevingsvergunning voor bouwen in
afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een
besluit hogere grenswaarde Wgh – Hoofdweg 76 (Z-2017/063224, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Schinkelpolder – Mr. Jac. Takkade 21’
met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken m.b.t. vaststellen Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Duurzaam wonen
De gemeente Aalsmeer ondersteunt woningeigenaren bij woningverduurzaming via het www.
regionaalenergieloket.nl. Dit loket helpt woningeigenaren in de
gemeente met alle vragen rondom duurzaam wonen. Met een
Huis Scan kunt u voor elke woning zien welke energiemaatregelen het meest geschikt zijn. Inclusief inzicht in subsidies en financieringsmogelijkheden. Ook
kunt u eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders van energiemaatregelen.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink bij het energieontbijt georganiseerd door Sienenergie

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid

Gemeente Aalsmeer aan de slag
met duurzaamheid
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders wil dat
Aalsmeer in 2040 onafhankelijk is
van fossiele brandstoffen. De gemeentelijke organisatie geeft het
goede voorbeeld door in 2030
onafhankelijk te zijn van fossiele
brandstoffen en CO2-uitstootvrij.
Wethouder Duurzaamheid Wilma
Alink-Scheltema: “Duurzaamheid
biedt kansen voor economische
ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. We willen samen met bedrijven en bewoners aan de slag om een leef-

bare wereld door te geven aan
onze kinderen.”
Werken aan verduurzaming
Het verduurzamen van de gebouwde omgeving kan een gemeente niet alleen. Om ervoor te
zorgen dat Aalsmeer in 2040 onafhankelijk is van fossiele brandstoffen gaat de gemeente samen met de netbeheerders, de
woningbouwcorporaties en vele andere partners bekijken wat
de beste oplossing is voor welke wijk. Bij plannen voor nieuwbouwwijken is aardgasloos al

het uitgangspunt. Bij de renovatie van het gemeentehuis en gemeentelijke projecten, zoals De
Oude Veiling, wordt al geïnvesteerd in duurzame maatregelen.
Verder werkt de gemeente aan
duurzame openbare verlichting.
In het kader van klimaatadaptatie
heeft de gemeente deelgenomen
aan een regionale stresstest. Met
de uitslagen zijn gerichte maatregelen genomen om bijvoorbeeld
bij herinrichting van straten en bij
nieuwbouwprojecten rekening te
houden met korte hevige regenbuien.

Sienergie loket
Bewoners kunnen ook iedere woensdagmiddag terecht bij
een energieadviseur van Sienergie in Boekhuis Aalsmeer. In opdracht van de gemeente organiseert Sienenergie bovendien regelmatig energieontbijten en informatie-avonden in de wijken
en geeft daar informatie over
energetische woningverbetering.
De eerstvolgende zijn op 9 en 23
november. Kijk op www.sienenergie.nl/energieontbijt voor meer
informatie.
Duurzaamheidsfonds
Om bewoners te stimuleren gezamenlijk aan de slag te gaan
met het verduurzamen van hun
woningen heeft de gemeente het
Duurzaamheidsfonds Aalsmeer
opgericht. Het duurzaamheidsfonds geeft subsidie aan buurtbewoners die gezamenlijk, bijvoorbeeld VvE’s, een onderzoek
laten doen naar het verduurzamen van hun woningen. Een adviseur onderzoekt dan welke
maatregelen het beste zijn om de
woningen te verduurzamen en
aardgasvrij te maken, wat de kosten zijn en welke subsidies er mogelijk zijn.
Kijk voor meer informatie: www.
aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds. Er kan ook een mailtje gestuurd worden aan Carina Dijkhuis, aanjager duurzaamheidsfonds: c.dijkhuis@amstelveen.nl

Wijkoverleg Oost over
zwerfafval en horeca
Aalsmeer - Drie keer per jaar is er
in Aalsmeer Oost een wijkoverleg met en voor alle inwoners van
de wijk en het wijkbestuur. Het
volgende wijkoverleg staat weer
voor de deur en zal plaats vinden op 15 oktober om 20.00 uur
in de Mikado. Als inwoner van
Aalsmeer Oost bent U van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn. Op het laatste wijkoverleg
is er met de aanwezige inwoners
gesproken over wat het woongenot in Aalsmeer Oost bepaalt.
Hieruit kwamen een aantal onderwerpen naar voren die het bestuur op 15 oktober samen verder willen uitdiepen. Het gaat dan
over de onderwerpen Schiphol en

hoe nu verder. Veilig verkeer. Minder zwerfafval. Meer evenementen in de wijk. Een gezellige ontmoetingsplek, wel of geen horeca in de wijk. Wilt u mee praten?
Kom dan naar het wijkoverleg en
neem een buurman of buurvrouw
mee. U bent van harte welkom: er
is een informele sfeer en u kunt
zo binnenlopen. Toegang is uiteraard gratis. De bijeenkomst is van
20.00 tot 22.00 uur in de Mikado
aan de Catharina-Amalialaan 66.
De zaal is geopend vanaf 19.45
uur. Na afloop is er gelegenheid
wat na te praten onder het genot
van een drankje. Meer informatie
is te vinden op www.WijkoverlegAalsmeer.nl.

LEZERSPOST
Men schrijft ons...

Keuze gemaakt, er moet
nu mee geleefd worden
Aalsmeer - In de Meerbode van 27 september schrijft
de heer Daalman heel terecht over problemen op de
kruising(en) aan het einde van
de Uiterweg. Op dit moment
worden die veroorzaakt door
met name het bouwverkeer.
Een situatie die volkomen in
de lijn der verwachting ligt en
mijns inziens niet ophoudt als
de bouw afgerond is. Dan komen klanten en bevoorrading
en ook die zullen verkeersproblemen veroorzaken. Een bedrijf als Lidl had nooit op dit
punt moeten komen, veel winkeliers verwachten een positie-

ve invloed op de omzet, maar
volgens mij gaan klanten van
de Lidl niet winkelen, maar
boodschappen doen en dan
weer naar huis. Dit bedrijf had
heel mooi op het industrieterrein gevestigd kunnen/moeten
worden een beetje als de Franse Super Marché’s. Voldoende parkeergelegenheid en zat
ruimte voor vrachtverkeer. Helaas is die keuze niet gemaakt
en moet er nu geleefd worden
met de huidige keuze.
Peter Vooges
Kudelstaart.
peter@vooges.net
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Muziek op acht zondagmiddagen

‘Zoo schreeven zy’

Teksten en brieven uit
verleden in workshop
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 6
oktober, in de Maand van de Geschiedenis en het Weekend van
de Wetenschap, biedt de Bibliotheek Amstelland in De Oude Veiling in Aalsmeer de gelegenheid
onder leiding van Jantine Bloemhof in het verleden te duiken via
handgeschreven brieven en teksten. Na een inleiding van het onderwerp is het verhaal van Jantine Bloemhof doorspekt met momenten waarin je als deelnemer
zelf fragmenten uit handschriften gaat (leren) lezen. Jantine gebruikt daarbij teksten van vaak
heel gewone mensen. Bijvoorbeeld van patriot Dautun die in
1816 een hevig verontwaardigde
brief scheef aan de commissaris
van de politie in Amsterdam over
het gedrag van de dienstmeid
van de buren.

KCA presenteert Bob&Gon

Jantine Bloemhof is werkzaam
als docent en heeft divers lesmateriaal geschreven voor de basisschool over onderwerpen als wiskunde en geheimschrift. Het opduiken van oude verhalen is haar
passie. Tijdens deze workshop
deelt zij haar kennis over het lezen van oude teksten en zij vertelt over het doorzoeken van archieven, zodat als je wordt aan- Van boven links naar rechts: Janneke Boonstra, Liesbeth Zeldenthuis, Pegestoken door haar enthousias- ter van Neijenhof en Peter Schenkius. Zittend van links naar rechts: Rianme, je later zelfstandig op onder- ne Middelkoop, Monique Mantel en Anita van Leeuwen.
zoek uit kan gaan.
De workshop ‘Zoo schreeven
zy’ op zaterdag 6 oktober is van
16.00 tot 17.30 in de kleine zaal
van De Oude Veiling in de Markt
straat. Kosten 5 euro voor leden
van Bibliotheek Amstelland en 10
euro voor niet-leden. Kaartjes via
www.bibliotheekamstelland.nl of
Kudelstaart - De Toneelvereni- De ontwikkeling van de gloedaan de balie van de bibliotheek.
ging te Kudelstaart glimt nog nieuwe en véél snellere Boeing
na van trots nadat zij tijdens de A300 en een compleet nieuw
kunstroute verrast werd met de vluchtschema gooit zijn leven in
eervolle onderscheiding van de de war. Ook had Bernard niet gecultuurprijs. Echter lange tijd om rekend op nog een veel grotere
naast de schoenen te lopen is er stoorzender: zijn oude vriend Roniet, er wordt namelijk druk gere- bert die onverwacht op bezoek
peteerd! Na het indrukwekkende komt! In een opeenvolging van
familiedrama dat afgelopen voor- hilarische verwikkelingen waarbij
jaar in het Dorpshuis gespeeld is, de waarheid aan het licht dreigt
doorlopen van de Rietveldacade- staat er nu iets compleets anders te komen, wordt Robert gedwonmie is ze bekend geworden met op het programma. Toneelver- gen om als afleidingsmanoeuvre
juist dat karakteristieke hand- eniging Kudelstaart presenteert te dienen. Beide heren hebben
schrift. De in 1954 geboren Am- een doldwaas blijspel ‘Boeing - de handen er van vol. Maar of dat
sterdamse timmert nu hard aan Boeing’, geschreven door Marc ook succesvol is, moet nog maar
de weg toch ook met fotografie. Camoletti en vertaald door Luc blijken.
In het kleinste zaaltje is een serie Lutz. De regie is dit keer in hanfoto’s van één model te zien. Net den van vakvrouw Janneke Boon- Kaartverkoop
als bij haar portretten weet Wal- stra uit Gouda. Dit bekende stuk Op vrijdag 3 november kunnen
heimer haar te vangen in een bij- is al in meerdere uitvoeringen in telefonisch kaarten bestelld worzonder licht. “Ik heb haar zo uit alle grote theaters vertolkt onder den bij Lia Bon via 06-22410451.
de viswinkel geplukt. Ik was daar andere met John van Eerd, Man- Zaterdag 4 november start de
kaartverkoop in het Dorpshuis
om een visje te halen en dacht fred de Graaf en Rijk de Gooyer.
toen ik haar zag; ’die wil ik heb- De feestelijke première is op za- van Kudelstaart van 11.00 tot
ben’. Ze heeft een heel bijzondere terdag 17 november, maar ook 13.00 uur. Vanaf maandag 6 nouitstraling en een diepergaande voor vrijdag 23 en zaterdag 24 vember zijn de toegangskaarten
schoonheid, ”vertelt Heidi Wall- november zijn er kaarten te koop. à 12,50 euro per stuk in de winReserveer deze data alvast in de kels te koop: Gall & Gall in winkelheimer.
agenda!
centrum Kudelstaart en Bakkerij
Vooges in de Zijdstraat. Meer inVederlichte tekeningen
formatie via de website www.toIn de Tuinzaal hangt werk dat Tipje van de sluier…
Wallheimer zeer recent heeft ge- De rijke vrijgezel Bernard beleeft neelverenigingkudelstaart.nl of
maakt. Het heeft alles te maken de tijd van zijn leven met drie via facebook. De spelers kunnen
met de droge zomer. Het zijn ve- verschillende stewardessen. Ech- niet wachten tot het doek weer
derlichte tekeningen met Oost- ter zijn norse huishoudster heeft open gaat en zij gaan hun uiterIndische inkt en acrylverf op gro- geen goed woord over voor de ste best doen om de bezoekers
te vellen handgeschept papier uit ‘verwikkelingen’ van haar baas. een prachtige avond te bezorgen!
India. Het papier is bijna te zwaar
voor de poëtische fijnzinnige verbeelding van onkruid en bloemen die ze in Aalsmeerse bermen vond. Het zijn enkele stuks
die er in ene keer goed op moesten staan. Zoiets kan alleen met
grote concentratie en oog voor
detail slagen. Vier uur werk voor Aalsmeer - Op zaterdag 13 ok- tjes, de muizenbak en het enveéén bloem. Ze hangen helemaal tober is de jaarlijkse bazaar in ‘t loppenspel. En natuurlijk ontbreop hun plek daar in dat zaaltje Kloosterhof in de Clematisstraat ken ook de spelletjes voor de kin16. Georganiseerd door de ‘Vrien- deren niet! Tevens worden er loaan de tuin.
den van ‘t Kloosterhof’ om van de ten verkocht à 3 euro (4 voor 10
En ook in de grote zaal is te zien opbrengst de bewoners en het euro) waarmee prachtige prijwaarin het kleine groot kan zijn. huis wat extra’s te kunnen bie- zen te winnen zijn, zoals een hoSchelpjes van een paar centime- den. Bezoekers zijn van harte wel- tel arrangement, een dinerbon
ter zijn hier met vaste hand uit- kom tussen 13.00 en 17.00 uur. Er en een drankenpakket. Natuurvergroot tot enorme houtskool- is van alles te doen voor jong èn lijk wordt er ook voor de inwentekeningen waarin geen detail oud. Natuurlijk zijn er weer heer- dige mens gezorgd. Al met al de
ongenoemd blijft. Werk waar lijke vers gebakken oliebollen moeite waard om een bezoekje
kracht uitstraalt en dat doet ze te koop (vanaf 11.00 uur), zijn er te brengen aan ’t Kloosterhof. PS:
met gevoel voor vorm en kleur. mooie prijzen te winnen bij het Mocht u nog boeken over hebHet gaat Wallheimer om scha- Rad van Avontuur, is er prachtig ben voor de tweedehands boeduw, om licht om organismen en handwerk gemaakt door de be- kenmarkt dan kunt u die afgeven
om emotie. Dat u dat weet. En zo woners en zijn er tweedehands bij ‘t Kloosterhof. Voor meer inforis er van alles te zien de komen- boeken te koop en mooie plan- matie: Jaap van Leeuwen, telede twee weken in het Oude Raad- ten. Ook zijn er leuke raadspelle- foon 06-22280420.
huis. Het Oude Raadhuis is open
van donderdag tot en met zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De expositie is nog tot en met 14
oktober. Op deze laatste tentoonstellingsdag is Heidi Wallheimer Aalsmeer - De organisatoren van nen doen, daar zijn de bieren en
aanwezig in het Oude Raadhuis de bierproeverijen in cultureel ca- hapjes bij inbegrepen. De deur
fé Bacchus zijn gezwicht voor de van Bacchus in de Gerberastraat
in de Dorpsstraat
vraag naar een oktoberfest bier- is open om 21.00 uur en de bierfestijn. Duitse bieren, Duitse hap- proeverij start om 21.30 uur.
jes, misschien zelfs Duitse frauleins met rijk gevulde boezems.
Maar Bacchus zou Bacchus niet
zijn als daar niet een eigen draai
aan gegeven wordt. De vraag was
eigenlijk, bestaat er in Duitsland
nog iets naast Warsteiner, Bitburger of Erdinger? Het antwoord
daarop zal aanstaande zaterdag 6
oktober blijken. De proeverij bestaat uit zeven speciaal door biergoeroe Erna geselecteerde Duitse bieren. Kom ook proeven, Je
betaalt 15 euro om mee te kun-

Drie voorstellingen in november

Toneelvereniging speelt
‘Boeing - Boeing’

Solo-expositie Heidi Wallheimer

Hete zomer zindert na in
het Oude Raadhuis
Aalsmeer- Nog twee weken dan
is de eerste expositie van het
nieuwe seizoen alweer voorbij.
Het gaat om een solo-expositie
van de in Amstelveen gehuisveste kunstenaar Heidi Wallheimer.
Zij is vooral bekend door haar levensgrote foto’s van kinderen.
Kinderen die Heidi fotografeert
op hun kwetsbaarst. In het Oude
Raadhuis is nu echter recent werk
te zien waaronder echt heel grote minutieus gemaakte tekeningen van schelpen, bloemen en
onkruid en daarbij een paar beelden en een enkele tot de verbeelding sprekende foto. De expositie
is nog te zien tot 14 oktober.
Heidi werkt vanuit het besef dat
het leven niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Dat Iedereen een stuk geschiedenis met
zich mee draagt, maar dat die
geschiedenis niet voor iedereen
even zwaar is. Wallheimer wil met
haar werk zuivere emotie verbeelden. Ze wil de toeschouwer
bijna dwingen om beter te kijken naar de schoonheid van het
kleine onopvallende dat je zomaar langs een vloedlijn vindt of
in een berm of een tuin. Details
die ze voor het gewone oog wil
vergroten. Het heeft mogelijk alles te maken met haar eigen achtergrond.
Tekenen de basis
Tekenen vormt voor haar de basis
van al haar werk. Of dat nu om fotografie, schilderijen of om beeldhouwwerken gaat, het is de tekening die de basis vormt voor alles
zoals ze dat zelf zegt. “Een groot
leeg vel, doen waar ik zin in heb
en dan iets maken dat gemaakt
moet worden uit noodzaak. Dat
is wat ik wil, van binnen naar buiten. Om me heen kijken, dingen
zien en met het hele beeld bezig zijn. Tekenen is eigenlijk oefenen in loslaten. Ik wil uitvergroten een soort verheerlijking bereiken over levende organismen
en of dat nu een model is of een
onkruid maakt mij niet uit. Ik heb
met alles een band.”
De fotografe Wallheimer
De fotografe Heidi Wallheimer
maakt onopgesmukt werk met
een ingetogen lading. Na het

Van alles te doen tijdens
bazaar in ‘t Kloosterhof

Bierproeverij in Bacchus

Aalsmeer - Het waren spannende tijden maar dat maakt het des
te leuker dat het Bob&Gon gelukt
is om onder de vlag van KCA een
doorstart te maken in De Oude
Veiling! Dat ook het publiek zich
verheugd op het komend seizoen
blijkt wel uit het aantal abonnementen dat nu al verkocht is. Er
is zelfs al één uitverkochte (Sven
Ratzke op 24 februari) en één bijna uitverkochte (Gerard Alderliefste op 2 december) voorstelling.
Hetgeen maar weer bewijst dat
ook de artiesten graag terugkomen bij het duo Bob&Gon. En laat
het publiek zich vooral geen zorgen maken dat zij de warme Parijse sfeer van het Crown Theater moeten missen, want daar is
geen sprake van! De kaarsjes, de
rozen, het diffuse licht, de rode
gordijnen, de kunst, het is er allemaal!
Katelijne van Otterloo
Bob&Gon hebben goed naar hun
gasten geluisterd, want zondag
18 november treedt op verzoek
Katelijne van Otterloo met haar
popjazz 4tet op. Dus dat wordt
weer – om met een term van
gastheer Bob te spreken – een
heerlijke middag! Zij zal zeker op
spetterende wijze het Bob&Gon
seizoen openen.
Entertainment en licht klassiek
Maar liefst op acht zondagmiddagen worden de muziekliefhebbers door Bob&Gon naar
hun plaatsen gebracht. De muziekmiddagen zijn zeer uiteenlopend. Van entertainment tot licht
klassiek. Zo is 13 januari 2019 het
Harp duo Dyade te beluisteren.
Hun muziek parelt over de hoofden van de luisteraars. Naast het
prachtige spel hebben zij ook
een leuk verhaal. De KCA vleugel verhuist van het Oud Katholieke kerkje naar De Oude Veiling.
Zondag 3 februari treden voor

de pauze dames trio Divertimento op en na de pauze spelen De
Leeuw & Kuijper quatre-mains.
Op 17 maart mooie jaren dertig
jazz met de JazzBirds, op 14 april:
ludiek klassiek Duo Donna a Mobile (hetgeen de wispelturige dame betekent), dus u begrijpt dat
wordt bijzonder! Zij treden voor
de pauze op en na de pauze Duo
Bach tot Bossa.
Tot slot zingt op 12 mei – moederdag – de meest verleidelijke
Franse chansonnier Philippe Elan
zijn luisteraars toe.
Bob&Gon zijn trots op het door
hen samengestelde afwisselende programma. Maar dat doen
zij niet alleen. “Wij hebben een
fijn team om ons heen en ook de
bijdrage van Katelijne en Bas van
Otterloo mag best genoemd worden.” Vanaf 15.15 uur zijn de gasten welkom, om 15.30 uur beginnen de concerten. Vooraf kunt u
alvast in het café restaurant in de
stemming komen en bij de nazit
nog gezellig met elkaar een glas
drinken en eventueel een hapje eten.
Losse kaartverkoop
De losse kaartverkoop begint
maandag 22 oktober als vanouds
bij Wijnhandel Wittebol, Ophelialaan. Tegen contante betaling
kunnen hier de kaarten worden
afgehaald.
Janna van Zon

Jubileumconcert van ‘Con
Amore’ nu al uitverkocht!
Aalsmeer - Het jubileumconcert
van Aalsmeers mannenkoor Con
Amore op zondag 28 oktober in
de Open Hofkerk in de Ophelialaan is al uitverkocht. Voor elke vereniging die zelf iets organiseert is daar altijd de vraag: Zullen er wel voldoende concertgangers komen? Het is weliswaar
heel leuk om een mooi concert
te geven, maar er zijn altijd kosten aan verbonden. Dus, is het
dubbel leuk dat nu al gezegd
kan worden dat de zaal is uitverkocht: Con Amore mag gaan zin-

gen voor een volle zaal!
De komende weken wacht nog
veel inspanning en studie met solisten en instrumentalisten, maar
het zal een mooi concert opleveren, dat beloven de mannen van
Con Amore en alle solisten bij deze. Een grote verscheidenheid
aan muziekstukken zullen uitgevoerd worden door verschillende
solisten. “Alleen Marco Bakker is
nog niet langs geweest om te repeteren, maar er is wel goed contact over de gang van zaken”, laat
Con Amore tot slot weten.

Play-in en concert Flora
en Sursum Corda
Aalsmeer - De muziekverenigingen Flora en Sursum Corda uit Aalsmeer organiseren op
zaterdag 6 oktober een Play-in
Aalsmeer. Een samengesteld orkest van ruim 40 muzikanten zal
de hele dag drie prachtige muziekstukken instuderen. Het orkest staat deze dag onder leiding
van Lucienne de Valk. Na zo een

dag gezellig studeren met elkaar
willen de muzikanten graag het
resultaat laten horen aan publiek.
Belangstellenden worden bij deze uitgenodigd voor dit afsluitende concert. Het concert is van
17.00 tot 18.00 uur en wordt gegeven in het clubgebouw van
Flora aan de Wim Kandreef 1 in
Kudelstaart. De toegang is gratis

Dansavond in
het Dorpshuis
Kudelstaart - Zaterdag 13 oktober is er weer een jaren zestig tot
tachtig dansavond in het Dorpshuis van Kudelstaart. Van 20.00
tot 01.00 kan gedanst worden
op de beste vinyl platen van pop,
rock, Motown, disco, boogie en
soul nummers. Muziek van de bovenste plank uit meerdere genres voor jouw dans- en luisterplezier. DJ’s zijn Howard Boss uit Kudelstaart en Erik Degens, voormalige DJ bij Radio Almere. De entree bedraagt 5 euro in de voor-

verkoop. Kaarten beschikbaar
in Kudelstaart bij het Dorpshuis,
Marskramer en Howard Boss. In
Aalsmeer bij Restaurant de Jonge Heertjes op het Raadhuisplein.

Voor meer info zie elders in deze krant

Hoera, het is echt waar
6 oktober wordt
Jany Hobo
80 JAAR!
Van harte gefe
liciteerd!
En

nog vele jare

GOOD MUSIC - COLD BEERS - SHACK-FOOD
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ZONDAG 14 OKTOBER

Te huur aan de Zwarteweg in Aalsmeer
een GARAGE van 18m2.
Een veilige stalling voor uw auto, motor,
huisraad of andere zaken.
Afmetingen: 6 meter diep, 3 meter breed en 2,35 hoog.
Huurprijs: €750 excl. BTW per jaar
Voor meer informatie:
M. van Ginkel • 06-1220 4492

Bel: 340828

* Gevraagd:
Naaimachines (trap, hand, elektr.),
brei- en lockmachines voor derde
wereldprojecten. Het hele jaar in te
leveren bij Ria Amsing, Karekietstraat
11, Aalsmeer. Tel. 0297-341032
* Aangeboden
Uniek en origineel: een goed lijkend
portret van uzelf of een dierbare,
geschilderd op doek in acrylverf. Mail
naar: keessendevries@gmail.com
of bel: 06-31939057 voor info.
* Gevraagd:
Voor Sams Kledingactie t.b.v.
St. Mensen in Nood: draagbare
schone kleding, schoenen, dekens,
linnengoed, etc.
Het hele jaar inleveren bij Ria Amsing,
Karekietstraat 11, Aalsmeer.
Tel. 0297- 341032

Speculaascake

€3,95

Van     

WE STAAN GRAAG VOOR U KLAAR!
Kijk ook op: www.bakkerijvooges.nl

16.00 UUR:

Bezoek onze gezellige
kerstafdeling in de
winkel, vanaf heden veel
kerstartikelen te koop.

Wij zoeken gemotiveerde vrijwilligers

Zoek je ’n leuke plek? Geef je feessie in The Shack!
VOOR MEER INFO ZIE ELDERS IN DEZE KRANT

Op onze kleding- en boekenafdeling kunnen
wij nieuwe vrijwilligers gebruiken. Interesse?
Melden bij de infobalie in de winkel.

Schipholdijk 253b 1438 AC Oude Meer

* Gezocht:
Droge garage of schuur/sorteerruimte voor stalling kleine caravan
en huishoudelijke en watersport
spullen.
Liefs omgeving Aalsmeer.
Tel. 06-46333003
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. wasmachines, gasfornuis, vaatwassers, droger, kachels,
fietsen, radiators, accu’s en div.
metalen.
Tel. 020-6455546

TE KOOP:
WONING

Oosteinderweg 368a
Aalsmeer. Evt. te huur.

Tel. 0297-329180/
06-10680214

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het
verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd
worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare.
Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden.
Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare
momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren
team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te
ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom
een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in
alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Directe hulp na overlijden:
0297 325 865
(dag en nacht bereikbaar)

€2,50

PLACE TO BE: THE SHACK

Iedere uitvaart krijgt bij
ons de grootst mogelijke
persoonlijke zorg

Uitvaartcentrum
Finnema

Roggeknar

Supe
Must-see TOP band!

TE HUUR GARAGE

Reeker
Wonen

Kom   a   

HEROES
ROOM liv
LIVINGr en
ergieke e act!

Dikke kus

Gevraagd:
Olympus mju ii analoog camera uit de
jaren‘90, voor kunstprojecten, helaas
is de mijne gestolen. Tel. 06-31900770
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor
mijn hobby verzameling geen in en
verkoop ik dank u . Tel. 0255-755557
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, (Tegen
verg.) . Tel. 06-25384205

Aalsmeer • Amstelveen • Mijdrecht

Uitvaartcentrum Finnema
Zwarteweg 108, 1431 VM Aalsmeer
Aula/Uitvaartcentrum De Ronde Venen
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis
www.uitvaartcentrumﬁnnema.nl

Dorcaswinkel Aalsmeer
Turfstekerstraat 15 en 19 • 1431 GD Aalsmeer
Geopend: dinsdag, donderdag, zaterdag van 10.00 – 16.00 uur
Kijk ook op: www.dorcaswinkelaalsmeer.nl
Drogisterij

De
Horn
Beethovenlaan 54
0297-360002

(NAAST DE HOOGVLIET)

* Gevraagd:
Oud ijzer, metalen , koperwaren,
verwarmingsketels, fietsen, motoren,
accu’s en boten.
Ontruimen van opstallen.
Tel. 0297-329180

* Gevraagd:
Oppas voor zoon (10 jaar) bij
Schiphol-Rijk over de brug
van de Ringvaart.
Info: Dennis Patijn,
06-18582216
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m aan met ro
het antel or a
Amstelland - Op woensdag 31
oktober bent u van harte welkom
bij het Mantelzorgcafé Omgaan
met Rouw. Joke Schippers, rouw
- en verliesdeskundige, spreekt
over rouw en verlies bij het mantelzorgen. Mantelzorgen kan
dankbaar en uitdagend zijn. Iets
doen voor een ander maakt zelfs
gelukkig. Tegelijkertijd kan het
zorgen voor iemand met wie je
een band hebt, ingrijpen in je leven. Overbelasting ligt op de loer.
Alles wordt anders, vaak niet beter. Is er sprake is van rouw en verlies bij mantelzorgen? Er is toch
niemand overleden?! Toch wordt
er voortdurend verloren. Door
degene die verzorgd wordt, maar
ook door de naaste die zorgt.
Hoewel niet altijd (h)erkend, kan

in

dit gezien worden als een rouwproces. Hoe ziet dat er uit en hoe
ga je om met dit verlies dat nooit
eindigt? Het mantelzorgcafé op
31 oktober biedt handvatten en
inzicht. De bijeenkomst is van
19.30 tot 21.30 uur in de Amsteltuin, Langs de Akker 5 in Amstelveen en deelname kost 5 euro per
persoon inclusief een drankje.
Het café is speciaal bedoeld voor
mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor
meer informatie en aanmelden
(graag voor 25 oktober) kan contact opgenomen worden via 0203335353, e-mail: info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op www.mantelzorgenmeer.nl.

s hei
o r inator
im van e er el
Aalsmeer - Omdat steeds meer
mensen langer thuis moeten blijven wonen en er zoveel regels
veranderen in de maatschappij,
hebben in 2014 de gezamenlijke Ouderenbonden de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) in
het leven geroepen. In Aalsmeer
volgden veertien personen, dames en heren, verschillende opleidingen. De VOA’S wijzen ouderen de weg, ondersteunt en bemiddeld met organisaties op ge-

bied van wonen, welzijn, zorg of
andere relevante zaken.
Wim van de Merbel was vier jaar
de coördinator in Aalsmeer. Mede door zijn inzet, enthousiasme
en de tijd die hij erin stak, weten
veel ouderen de VOA’s inmiddels
te vinden. Wim stopt ermee. Joop
Vuijk, die veel ervaring en kennis
heeft op het sociale gebied, volgt
Wim op. Hij is door alle VOA’S
vriendelijk bedankt en natuurlijk
in de bloemetjes gezet!

Meer dan 2.000 leden

erenvereni in
estaat
aar

Boeren luiden noodklok

o ealarm in olom ia
en Bra ili
Aalsmeer - De prijs die boeren
in Colombia en Brazilië voor hun
koffie krijgen is momenteel lager
dan ooit en dit bedreigt het toch
al fragiele bestaan van 25 miljoen
boerengezinnen wereldwijd. Vorige week luidden Brazilië en Colombia, die samen de helft van de
koffie in de wereld produceren,
de noodklok. In een gezamenlijke verklaring constateren ze dat
boeren hun koffie ver onder de
kostprijs moeten verkopen.

dieptepunt van 1 dollar per
pound (454 gram). In 2016 lag de
prijs van Arabica-koffie op 1,55
dollar. Door deze extreme prijsdaling van 30 (!) procent dreigen
boeren jaarlijks meer dan 11 miljard dollar aan inkomen mis te lopen. Het Fairtrade keurmerk is het
enige keurmerk met een minimumprijs (1,60 dollar per pound).
Fairtrade heeft slechts een marktaandeel van 5%. Boeren kunnen
vaak maar een fractie van hun
koffieproductie onder Fairtrade
Stimuleren
voorwaarden verkopen. Door
De gemeente, de horecagele- het betalen van te lage prijzen is
genheden, de supermarkten en de koffie-industrie op zijn minst
de vele bedrijven en organisa- medeverantwoordelijk voor groties die meedoen in de Fairtrade ve misstanden, zoals armoede,
campagne sluiten hun ogen hier kinderarbeid, slechte arbeidsomniet voor, maar gaan zich juist standigheden en milieuschade.
extra inspannen. Samen met de Het wordt hoog tijd dat de koffieWerkgroep Fairtrade Gemeente industrie haar verantwoordelijkAalsmeer gaan zij eerlijke handel heid neemt. Een eerlijke wereld
stimuleren. Aan inwoners en on- voor iedereen! Meer weten over
dernemers wordt gevraagd Fair- Fairtrade producten en/of de
trade producten te gaan (ver)ko- Werkgroep Fairtrade Gemeente
pen in winkels en restaurants. Het Aalsmeer? Contactpersoon Betty
maakt hét verschil!
Kooij vertelt graag meer: jbkooij@
De koffieprijs is gedaald tot een kabelfoon.nl

Bran on en ti htin
oekt olle tanten

Aanschaf dakpannen voor school in Oeganda

he e van
voor
eart hil ren

Aalsmeer - Weer heeft de penningmeester Stef Holling van
OSA een cheque uitgereikt aan
Stichting Heart for Children. Marrianne Zeldenrust, voorzitter van
de stichting, en Bert van de Lagemaat, bestuurslid van het Oosterbad, mochten een cheque van
2.500 euro in ontvangst nemen
nadat zij van de zomer een badeendenrace organiseerden in

het Oosterbad en daarbij liefst
3.770 euro hebben ingezameld.
Het ingezamelde geld plus het
subsidiebedrag zijn bestemd
voor de aanschaf van dakpannen
voor de bouw van de middelbare
school bij het weeshuis in Oeganda. Informatie hierover is te vinden op : www.heart4children.org.
Meer weten over OSA? Kijk dan
op www.osa-aalsmeer.nl

e in i roei Bloei
over es os en reta
Aalsmeer - Henny van der Wilt
verzorgt op donderdag 11 oktober een lezing bij Groei & Bloei
over Lesbos en Kreta.
Na Kreta is Lesbos het grootste ei-

land van Griekenland met 370 kilometer lange kustlijn. Veel variatie aan landschappen en vochtige voedselrijke biotopen. Lesbos
is een stop voor 325 vogelsoorten

Aalsmeer - In de week van 7 tot
en met 13 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek.
Om het ideaal te kunnen verwezenlijken - brandwonden littekenloos genezen - is de stichting
afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar de oproep: Geef om een littekenvrije toekomst. Want mensen met brandwondenlittekens
zijn vaak doelwit van vervelende
opmerkingen. Jaarlijks worden
duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede
en derdegraads brandwonden.
Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen
en littekens. En eenmaal weer
thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen.
De Brandwonden Stichting helpt
mensen met brandwonden. Kort

na het ongeval, maar ook later in
de dagelijkse strijd tegen de littekens. De stichting financiert wetenschappelijk onderzoek, ondersteunt artsen en verplegend
personeel, zet campagnes in om
brandwonden te voorkomen
en helpt slachtoffers sterker en
weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de
organisatie, het voorkomen van
brandwonden e voorlichting, is
te vinden op www.brandwondenstichting.nl
Kudelstaart
Voor Kudelstaart worden nog collectanten gezocht voor de Brandwonden Stichting. Heeft u in de
week van 7 tot en met 13 oktober
nog een uurtje vrij om te collecteren? Neem dan contact op met
Ria Pieterse- Waaijman via 0297322187 of via email: loekria@yahoo.nl

Thema avon oltooi
leven i amen o
e
Kudelstaart - Zondag 7 oktober
vanaf 19.00 uur organiseert de
commissie Vorming en Toerusting een Spilplusavond over het
onderwerp ‘Voltooid leven, vragen over het levenseinde’ bij de
Protestantse gemeente Samenop-Weg te Kudelstaart. In het eerste gedeelte van de avond zal dominee Hans van Dalen een meditatieve inleiding houden over het
levenseinde vanuit Bijbels perspectief. In het tweede gedeelte
geeft de Kudelstaartse huisarts
dr. Coster informatie over wat er

medisch mogelijk is als het einde
nadert. Vragen die dan aan de orde komen zijn: Wat is euthanasie?
Welke criteria zijn ervoor? Is een
arts ertoe verplicht? Wat is palliatieve zorg? Hoe werkt dat? Wat
houdt de discussie ‘voltooid leven’ in?
Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar
van gedachten wisselen bij een
kopje koffie of thee. De toegang
is gratis. Kijk voor meer informatie op de website: www.sow-kudelstaart.nl

in voor- en najaar. Er zijn onder
andere zwarte ooievaars, steltkluten en zilverreigers. Ook het versteende woud is bezocht. Twintig
miljoen jaar geleden werd westelijk Lesbos door een vulkaanuitbarsting getroffen en met dikke
lava bedekt. Toen subtropisch klimaat met wouden van Sequoia’s.
Door gebrek aan zuurstof, verbrandden de bomen niet, maar
versteenden. De laatste eeuwen
zijn die bomen bloot gewaaid. De
dikste is 13 meter omvang.
Kreta betekent, krijt. De witte ber-

gen ’Levka Ori ’zijn van kalk. Met
toppen boven de 2000 meter
het hoogste gebergte van Kreta.
Er zijn wel 300 kloven, uitgesleten door smeltwater, die naar zee
stromen. De Samariakloof is de
bekendste en erg mooi. Je loopt
door een kloof met 1000 meter
hoge wanden naast je. Bovendien groeien er bijzondere planten. Er komen slangen en schildpadden voor. De Lassithi hoogvlakte is belangrijk voor de voedselvoorziening. Er wordt graan
en aardappels verbouwd. Verder

Aalsmeer - Op 14 oktober bestaat OVAK 10 jaar. Een bloeiende ouderenvereniging met een
geweldig bestuur en fantastische vrijwilligers die zich op vele terreinen voor de leden inzetten. De vereniging telt momenteel meer dan 2.000 leden, dus
het mag duidelijk zijn dat constant veel werk moet worden verzet. Soms met hier en daar wat
tegenslag, maar over het algemeen met veel vreugde. Dat plezier wil het bestuur graag in de
toekomst zo houden in het belang van alle leden. De OVAK ouderenvereniging staat grotendeels voor: Ontspanning in velerlei vorm. Vele dagtochten per

bus of op de fiets. Activiteiten op
het gebied van lezingen, sport en
spel. Komst naar of belangstelling voor de leden tijdens blijde
en droevige gebeurtenissen. Het
bestuur kijkt graag vooruit en wil
zich de komende jaren blijven inzetten. Voor de leden persoonlijk, maar ook voor de positie in
de samenleving ten behoeve van
de leden. Nieuwe leden worden
van harte ingeschreven als zij in
Aalsmeer of Kudelstaart wonen.
Aanmelding kan in een portvrije
enveloppe gestuurd worden naar
OVAK, Antwoordnummer 2044,
1430 VB Aalsmeer. Een email sturen is ook mogelijk: ovak.ledenadm@gmail.com

o n
ientists ar
voor arie os van Tol
Bilderdam - De Heineke Young
Scietists Award 2018 is toegekend aan Marie-José van Tol. De
37-jarige in Bilderdam opgegroeide docent krijgt de Award
voor haar onderzoek naar de vele factoren die bijdragen aan het
ontstaan van depressies en andere psychiatrische aandoeningen.
Het onderzoek van Marie-José
van Tol richt zich op het ontrafelen van de vele factoren die mensen kwetsbaar maken voor depressies, angststoornissen, suicidaliteit, schizofrenie en andere ingrijpende pschiatrische aandoeningen.
De jury noemt Marie-José van Tol
een getalenteerd, creatief en gedreven onderzoeker die niet alleen vele disciplines combineert,
maar ook in andere opzichten
een verbinder is. Zo is ze een van
de oprichters en op dit moment
voorzitter van de Young Academy Groningen. Marie-José van Tol
is universitair docent en onderzoeker aan de sectie neuropsychologie van de afdeling neurowetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Van Tol studeerde klinische en
gezondheidspsychologie aan de
Universiteit Utrecht. In 2011 promoveerde ze aan de Universiteit
Leiden op een proefschrift over
MRI-onderzoek bij patienten met
depressie of angststoornissen.
Marie-José is een van de vier onderzoekers die dit jaar een Heineken Young Scientists Award ontvangt. De Awards zijn een belangrijke
aanmoedigingsprijs
voor getalenteerde jonge onderzoekers die als voorbeeld kunnen
dienen voor jonge onderzoekers
en wetenschappers.
Foto: Jussi Puikkonen/KNAW

Presentatieavond OSA:

lein ro e t root
vers hil
Aalsmeer - Op woensdagavond
10 oktober aanstaande houdt
OSA, de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
haar jaarlijkse presentatieavond.
De avond wordt gehouden in de
raadskelder van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Voor de
pauze vertelt wethouder Wilma
Alink het een en ander over ontwikkelingssamenwerking in de
gemeente Aalsmeer. Geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking en vraagt u zich af waar
het geld naar toe gaat dat de gemeente Aalsmeer daarvoor beschikbaar stelt? Kom dan zeker
naar deze avond.

Thema van de avond is ‘Klein project, Groot verschil’. Diverse organisatie geven een korte presentatie over hun projecten (totaal 14)
waarvoor zij een subsidiebedrag
mochten ontvangen.

wonen op Kreta 400.000 schapen
en 300.000 geiten. Een gezellige
boel, die voor lekkere kaas zorgen. De lezing op 11 oktober be-

gint om 20.00 uur en is in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Iedere belangstellende is welkom.
De toegang is gratis.

De Wilde Ganzen
Na de pauze komt Rachida Boukhriss van de Stichting Wilde
Ganzen vertellen over hun werkwijze op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, zie ook de
website: www.wildeganzen.nl
De avond heeft een feestelijk tintje, want OSA bestaat dit jaar 35
jaar. Iedereen is van harte welkom. Meer informatie over OSA
op www.osa-aalsmeer.nl.
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Radio Aalsmeer Politiek
met voltallige college
Aalsmeer - Donderdagavond
4 oktober is het voltallige College van burgemeester en wethouders aanwezig in de radiostudio van de lokale omroep van
Aalsmeer.
Programmamakers
Sem van Hest en Erik Kreike zullen de actuele politieke zaken bespreken en de stand van zaken
wat betreft het collegeprogramma. Inbreng wordt gewaardeerd
en kan per mail naar info@radioaalsmeer.nl worden gestuurd.
Daarnaast kan er tijdens de uitzending naar de studio gebeld
worden via 0297-325858.
Kinderombudsvrouw
Kim van ‘Let’s Go’ belt vrijdag 5
oktober met Magrite Klaverboer.
Magrite is de Kinderombudsman, of eigenlijk de Kinderombudsvrouw. Zij ziet erop toe dat
in Nederland de rechten van het
kind worden nageleefd. Kim is
benieuwd wat zij allemaal doet
en wil graag meer weten over
het werk van Magrite. Deze week
start zij een Kinderrechtentour
door Nederland om te horen van
kinderen en jongeren wat zij belangrijk vinden. Ook is er een online vragenlijst die kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen invullen en eentje voor jongeren tussen 13 en de 18 jaar. De resultaten
uit de vragenlijst en de gesprekken tijdens de Kinderrechtentour
worden op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, gepresenteerd.
‘Zimmer Frei’ met YEZPR
In oktober vorig jaar was YEZPR
voor het eerst te gast toen hij aan
het begin van zijn carrière stond
als producer/dj. Nu zit zijn carrière in de lift met diverse grote
boekingen, nieuwe releases zoals Warzone en Delta en vorige
maand nog twee remixen van de
tracks Culture en Reality. Tijdens
het aankomende Amsterdam
Dance Event (ADE) heeft hij zelfs
een eigen clubavond. Met ande-

Veel belangstelling bij
opening Werkschuit

re woorden ‘Zimmer Frei’ makers
Marcel en Jan Coen zijn trots dat
zij het jonge aanstormende talent weer hebben weten te strikken, ondanks zijn drukke agenda. YEZPR zal zaterdagavond het
tweede uur van Zimmer Frei voor
zijn rekening nemen met een
heerlijke techno mix.
Korfbal in ‘Door de Mangel’
Een boekhouder van origine,
maar in Kudelstaart bekend vanwege zijn inzet voor VZOD, de
Samen op Weg-gemeente, het
Jeugdsportfonds, het Cultuurfonds, de Veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart, Kinderhof en het
CDA. Dat is Arie de Vos, die zichzelf behulpzaam, gericht op samenwerking en een teamplayer
noemt. Naast een koninklijke onderscheiding is hij ere-voorzitter
van VZOD en ereburger van het
Roemeense Balauseri. “Daar ben
ik best wel trots op”, aldus de Kudelstaarter die opgroeide aan de
Uithoornse kant van de Hoofdweg. Wekelijks ontvangt het presentatieduo Mylène en Elbert
Huijts in hun talkshow ‘Door de
Mangel’ een interessante gast uit
Aalsmeer of Kudelstaart. Ook komende maandag neemt er weer
een gast plaats achter de microfoon. Arie de Vos heeft het nog
even in de korfbalwereld gehouden, want hij heeft Albert Maarse
gevraagd. “Ik heb veel met hem
samengewerkt en wil graag weten waar hij toch iedere keer weer
de energie vandaan haalt om iets
nieuws in de korfbalvereniging
te doen”. Deze en nog vele andere vragen zullen Albert aanstaande maandag vanaf 19.00 uur gesteld worden in ‘Door de Mangel’.
Mocht je als luisteraar een vraag
hebben, mail deze dan naar info@radioaalsmeer.nl of bel naar
de studio. Radio Aalsmeer is te
beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en
via www.radioaalsmeer.nl.

Vuur en Licht Awards uitgereikt

Stoet verlichte boten
van 3,5 kilometer!

Aalsmeer - Op 1 september vond
Vuur en Licht op het Water onder een goed gesternte plaats.
Het was prachtig weer en dat
had nog meer booteigenaren
dan normaal er toe bewogen om
met de verlichte botenshow mee
te doen. Het aantal boten was
enorm.
Toen de eerste boten bij de
Aalsmeerderbrug aankwamen en
daar in de Ringvaart keerden, was
de staart van de stoet nog op de
Kleine Poel in ’t Zwet. De politie
schatte de lengte van de optocht
op drieënhalve kilometer.
Alle verlichte boten kwamen
langs de jury die zoals ieder jaar
bij het zorgcentrum Aelsmeer
plaatsgenomen had.
Annelie Klein-Sprokkelhorst, Betsy van der Zwaard (opvolgster
van meneer Janus Sparnaay) en
voorzitter Mathijs van Gaalen
hadden het dus druk, maar kwamen tot een duidelijk oordeel.
Bij de kleinere boten viel de drakenboot van de KLM Blue Dragons het meest op. Deze boot ligt
sinds april in de KLM jachthaven
aan de Uiterweg en deed voor
het eerst mee aan de verlichte botenshow. De slanke 12 meter lange boot is al bijzonder, maar dat
effect wordt nog versterkt doordat de boot voortbewogen wordt
door 12 peddelaars die eendrachtig samen moeten werken om
onder leiding van de stuurman
op koers te blijven. Ashley Beringer nam de Vuur en Licht Award
stemming en met een speciaal in ontvangst: “We wisten niet wat
busje, dat ook geschikt is voor
rolstoelen, wordt daarheen gereden. En dit doet de groep al een
jaar! Het eerste ‘jubileum’ is gevierd met een heerlijke taart bij
de koffie.
Wilt u ook eens langskomen of
weten welke voorwaarde aan
het bezoeken van deze groep
zit? Informatie is te verkrijgen bij
de wijkzorg van zorgcentrum ‘t
Kloosterhof, telefonisch bereikbaar via 0297-326970. Ook ligt
er een folder klaar bij de receptie van het tehuis in de Clematisstraat.

Taart bij de koffie en thee

Buurthof bestaat 1 jaar!
Regio - De Buurthof bestond afgelopen maand alweer 1 jaar
en dit is natuurlijk gevierd! Elke
maandag en donderdag komen
ouderen uit de omgeving van het
Kloosterhof naar de inloopgroep
van De Buurthof. Daar ontmoeten ze elkaar, drinken koffie en
doen geheugentraining of fietsen op de fietscomputer. Allerlei
andere activiteiten, zoals bloemschikken, komen ook regelmatig
aan bod. Gezelligheid en contact
staan voorop!
Een keer in de maand gaat deze
groep ouderen uit, dat wil zeggen, de groep kiest zelf een be-

Welkomsbord onthuld door wethouder

we meemaakten op 1 september, wat een drukte. En we kregen veel applaus van het publiek,
dat was ontzettend leuk. Volgend
jaar doen we weer mee.”
Bij de grotere boten was de prijs
deze keer voor het Aprameja
team van Erik Landwehr. Zij hadden een vliegtuig op het voorste deel van hun boot gebouwd
en met draaiende verlichte propellers leek het alsof het vliegtuig
bezig was op het water te landen.
Voor volgend jaar zijn er al weer
nieuwe plannen. Erik: “We hebben al een idee en gaan de techniek nog een beetje uitbouwen.”
Wat het gaat worden wilde hij
niet zeggen, want de concurrentie zit natuurlijk ook niet stil.
Op het terras van Brasserie Nieuwe Meer werden de prijswinnaars
toegesproken door juryvoorzitter
Mathijs van Gaalen.
Organisatoren Mike (Multi) van
der Laarse en Ap Eigenhuis toonden zich tevreden: “Er zijn volgens ons nog nooit in de geschiedenis van de Westeinderplassen
zoveel boten tegelijkertijd op
het water geweest. Het toont dat
het evenement leeft. En de boten worden ook steeds mooier
opgetuigd. Geweldig dat zoveel
mensen zich inspannen om er
een mooi feest van te maken. Wij
gaan ons met veel plezier voorbereiden op volgend jaar. Dan is
Vuur en Licht op het Water op zaterdag 7 september. Zet dat alvast maar in de agenda.”
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart - Op zaterdag 13 oktober is de jaarlijkse Solex Snertrit
Kudelstaart. Nog één keer mogen de Solexen dit jaar de weg
op, daarna volgt de vettige winterslaap. Ook deze rit blijven de
rijders in de mooie regio. En dit
keer gaat men zelfs letterlijk de

Lange zoektocht
De huur van de ruimte in de Baccarastraat was opgezegd en lange tijd is gezocht naar een passend ander onderkomen. Vele locaties zijn bezocht en bekeken,
maar voldeden niet aan de eisen
of de huurprijs was niet haalbaar
voor de stichting. Het terrein met
diverse ruimtes aan de Oosteinderweg bood uitkomst en met
financiële hulp van de stichting
Leefomgeving Schiphol is een
prachtig creatief centrum gecreeerd, waar Margo Tepas en alle
andere docenten hun draai al helemaal gevonden hebben.
Derde project SLS
Wethouder Schiphol en jeugd
Robbert Jan van Duijn: “Met de

opening van de nieuwe locatie
van de Werkschuit is alweer het
derde project opgeleverd met financiële ondersteuning de SLS.
Deze projecten leveren een goede bijdrage aan de kwaliteit van
de leefomgeving in Aalsmeer.
Ook andere projecten waarvoor
een bijdrage aan de SLS wordt
gevraagd zijn vol op in ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld de renovatie in het dorpshuis in Kudelstaart en een uitbreiding van
de recreatieve voorzieningen bij
het surfeiland en extra voorzieningen bij de herinrichting van
voormalige sportvelden.” Alexander Smal was namens de SLS aanwezig bij de opening.
Jubileum
Het nieuwe onderkomen is een
geweldig cadeau voor een jubileum, want De Werkschuit bestaat dit jaar een halve eeuw. Na
de opening werd open huis gehouden en kon kennis gemaakt
worden met het uitgebreide cursusaanbod, voor jong en oud, en
met de verschillende docenten.
Boetseren, schilderen, tekenen of
sieraden leren maken? De Werkschuit heeft een divers aanbod
voor volwassenen en speciale
cursussen voor kinderen. Kijk op
www.werkschuit-aalsmeer.nl of
neem voor meer informatie contact op met Margot Tepas via 0612459347.
Foto: www.kicksfotos.nl

Watertoren zondag open

Aalsmeer - Door de prima belangstelling is besloten de watertoren komende zondagmiddag 7
oktober extra te openen voor het
publiek. De Aalsmeerse watertoren wordt beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Beheer
Watertoren Aalsmeer (SBWA). De
gemeente is de eigenaar van dit
rijksmonument. De stichting bestaat uit vrijwilligers, die ervoor
zorgen dat dit monument voor allerlei soorten van activiteiten gebruikt kan worden door alle inwoners van Aalsmeer en omstreken.
Zo zijn er de vaste openingstijden op de tweede en vierde zondag van de maand, maar ook de
scholenactiviteit ‘Horen in de Toren’, onder auspiciën van Cultuureducatie Amstelland. Daarnaast is er veel verhuur, worden
rondleidingen aan groepen geAmstelland - Kom mee wande- waardigheden. Start van de wan- geven en zijn er regelmatig tenlen met de boswachter op zon- deling is bij de parkeerplaats Bos- toonstellingen, waarvoor de wadagmiddag 14 oktober om 14.00 randweg, midden op de zuide- tertoren uitermate geschikt is geuur. De wandeling is in het zuide- lijke grens van het Amsterdam- bleken. Ook wordt de watertoren
lijke gedeelte van het bos, door se Bos. De kosten zijn 5 euro per gebruikt als trouwlocatie en is de
gebieden waar de Schotse Hoog- persoon, gepast en contant te be- toren centraal bij Vuur en Licht op
landers grazen. Onderweg vertelt talen. De wandeling is geschikt het water.
de boswachter allerlei wetens- voor goede wandelaars vanaf 12
jaar. Aanmelden: 020-5456100, Fraai uitzicht
www.amsterdamsebos.nl of in De Naast het interessante om het
boot in. Want een rondvaart van tot 13.00 uur drankje bij Centen- Boswinkel, Bosbaanweg 5. Ope- interieur en de werkingsonder1 uur is in het programma opge- nial, van 13.00 tot 14.00 uur rond- ningstijden: dinsdag tot en met delen van de watertoren te benomen. Rondvaart Aalsmeer pre- vaart met lunch, van 14.00 tot zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
wonderen is er de extra attractie
senteert het prachtige natuur- 16.00 uur tweede rit circa 30 kiom naar circa 50 meter hoogte
gebied in Aalsmeer Oost van- lometer en vanaf 16.00 uur nate klimmen (214 treden) en dan
uit hun fraaie overdekte praam. praten met snert en een drankhet fraaie uitzicht te bewonderen
Aan boord van de boot wordt je. Iedereen die een Solex of zo
over Aalsmeer en verre regio. Ieeen lunchpakket uitgereikt. Het iets heeft kan meedoen. De start
der jaar worden er ruim 3.000 beprogramma is als volgt: Van 9.30 en de nazit is weer bij Joop en Ria
zoekers geregistreerd en aan de
tot 10.30 uur inschrijven met kof- van Leeuwen aan de Kudelstaarthand van hun reacties blijkt een
fie en koek, 10.30 tot 12.15 uur seweg 165. Voor informatie is
unaniem enthousiasme over hun
eerste rit van circa 35 kilome- Frans bereikbaar op nummer 06bezoek. Uiteraard mede door de
ter, met borrelstop, van 12.15 22808708.
mogelijkheid tot beklimming! De

Koeienwandeling met
de boswachter

Solex Snertrit
en rondvaart

Aalsmeer - Het was een heerlijke
zonnige dag zaterdag 29 september, prima weer om buiten een officiële opening te verrichten. Deze eer had wethouder RobbertJan van Duijn. Hij mocht, onder
grote belangstelling, het nieuwe
onderkomen van de Werkschuit
aan de Oosteinderweg 287f openen. Samen met Maritt Niesing,
de jeugdige inwoonster die in de
pen klom en een brief naar het
college schreef voor behoud van
het creatieve centrum, mocht hij
het welkomsbord onthullen.
Hiermee is definitief een einde
gekomen aan een onzekere periode voor De Werkschuit.

entreeprijs kan laag gehouden
worden, mede dankzij de donateurs: 1 euro voor kinderen en 2
euro voor volwassenen.
Cultuurproject scholen
Deze en komende week zijn er
acht groepen schoolkinderen van
basisscholen uit Aalsmeer en regio, die een bezoek brengen in
het kader van het cultuurproject
‘Horen in de Toren’. Eerst is er een
uitleg over de historie en werking
van de watertoren, daarna de beklimming, genieten van het uitzicht en daarna een akoestische
ervaring op de eerste verdieping.
Afgesloten wordt met het eerder ingestudeerde lied ‘Horen
in de Toren’. Alle informatie over
de Aalsmeerse watertoren is
te vinden op de website www.
aalsmeer-watertoren.nl. Bezoekers zijn aanstaande zondag welkom van 13.00 tot 17.00 uur.
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Burgemeester op bezoek met bloemen

Canada, maar ook onder andere Indonesië is bezocht. Auto rijden mag Ab niet meer vanwege een hersenbloeding, maar Ina
fietst nog regelmatig en stapt af
partement kijkt uit op de Histo- en toe in de bus naar Hoofddorp.
rische Tuin, de plek waar beiden “Van de taxi van het zorgcentrum
vele jaren vrijwillig actief zijn ge- maken de twee ook af en toe geweest. Drie kassen op het terrein bruik. “Zo goed geregeld”, zegt
zijn door de twee opgeknapt en Ina. “Super!” Ab is in zijn werkzagebruiksklaar gemaakt. In zorg- me leven onderwijzer geweest
centrum Aelsmeer kent nage- en heeft bij vele bloemenbedrijnoeg iedereen Ina en Ab en dat is ven gewerkt, waaronder Maanen
niet zo gek. Ina helpt bij het rond- & Mantel. Ina heeft altijd huishoubrengen van de Tafeltje Dek Je delijk werk verricht bij diverse famaaltijd en is paraat bij het kie- milies.
nen en het sjoelen. Het echtpaar
is altijd blijven varen en had een Bloemen en kaarten
eiland nabij het Vossegat. Ze heb- De viering van het 60-jarig huweben een Doerak gehad en een lijk is bescheiden, maar dat er aan
Aalsmeerse punter en die vaart de twee is gedacht, blijkt wel uit
op dit moment fier rond in Jou- de vele prachtige boeketten en
re in Friesland waar hun dochter bossen bloemen in huis, waarvan
woont. Hun zoon woont al 32 jaar één van hun zoon in Canada, en
in Canada, maar gelukkig kunnen een kast vol met felicitatiekaarde twee van 84 jaar rekenen als ten. Twee bijzondere brieven lignodig op hulp van enkele neven gen op tafel: Een gelukwens van
Zijne Majesteit de Koning en een
die in de buurt wonen.
felicitatie van de commissaris van
de Koning in de provincie NoordVaren en reizen
Zelf varen is er niet meer bij, maar Holland, Johan Remkes. Ina en
genieten van de bootjes doen Ab zijn nog altijd heel gelukkig
ze dagelijks. “De boten gaan ons samen en dat is in deze tijd best
raam voorbij”, zegt Ab. In hun jon- bijzonder. Ook namens de Meergere jaren hebben Ab en Ina veel bode: Proficiat met jullie 60-jarigereisd, liefst zestien keer naar ge huwelijk!

Ina en Ab al 60 jaar gelukkig samen!

Aalsmeer - Ina Stolker en Ab
Klunder hebben elkaar ontmoet
op de Westeinderplassen, beiden
zaten met vrienden in een bootje
en bij het passeren zagen de twee
elkaar wel zitten. Inmiddels zijn
ze alweer zestig jaar getrouwd.
Afgelopen maandag 1 oktober
kwam burgemeester Jeroen Nobel op bezoek bij het diamanten
echtpaar met bloemen en met
een uittreksel van de voltrekking
van hun huwelijk in 1958. Klazi-

na, door iedereen Ina genoemd,
is een echte Aalsmeerse. Echtgenoot Aaldert Hermen (Ab) komt
oorspronkelijk uit Enschede. Hij
was naar Aalsmeer gekomen om
middelbaar tuinbouwonderwijs
te kunnen volgen. Hij is nooit
meer weggegaan. Het paar heeft
bijna 57 jaar in de Violenweg gewoond en nu voelen ze zich alweer zo’n 3,5 jaar helemaal thuis
aan het Molenpad. “We hebben
een schitterend uitzicht.” Hun ap-

Raadsvergadering prima verlopen

Leden vertrouwenscommissie benoemd
voor zoektocht naar burgemeester
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 27 september heeft de gemeenteraad ingestemd met het
dempen van een watergang aan
de Oosteinderweg 331-333. Dit
op verzoek van de exploitant van
een trekheesterkwekerij die de
gronden wil gebruiken als teelland. Verder heeft de raad een bedrag van 250.000 euro beschikbaar gesteld voor de verbouwing
en uitbreiding van het gemeentelijke pand aan de Baccarastraat
voor kinderopvang. De Algemene Plaatselijke Verordening is na
de vergadering uitgebreid met

een nieuw artikel: Het is verboden
om tussen zonsopgang en zonsondergang te slapen in de openbare ruimte.

ne Martijn van AA, Dirk van Willegen van het CDA en Dirk van
der Zwaag van de VVD. Wethouder Robbert-Jan van Duijn is benoemd tot adviseur van de commissie.

keer. De wegen worden verbonden met twee rotondes. Met de
realisatie is een bedrag gemoeid
van 2,6 miljoen euro. De gemeente draagt hier 637.000 euro aan bij.
De overige kosten worden gedragen door de vervoerregio Amsterdam en Greenpark Aalsmeer BV.

Motie voor bijen
In de rondvraag is een motie ingediend op initiatief van raadslid Thirsa van der Meer (CDA). De
Commissie en adviseur
motie kreeg raadsbrede steun en
Aalsmeer gaat op zoek naar een
het verzoek is overgenomen door
‘eigen’ burgemeester en hiervoor Ontwerp Molenvlietweg
het college van burgemeester en
zijn tijdens de raad de leden be- Als laatste heeft de gemeente- wethouders. Er gaat een ondernoemd die in de vertrouwens- raad het voorlopig ontwerp van zoek verricht worden naar de mocommissie gaan plaatsnemen. El- de nieuw aan te leggen Molen- gelijkheden voor het inzaaien van
ke fractie heeft een raadslid be- vlietweg vastgesteld. Het nieuwe bij-vriendelijke gewassen in de
schikbaar gesteld. De commissie wegvlak wordt aangelegd tussen gemeente. De raadsvergadering
bestaat uit Sunny Lakerveld van de Middenweg en de Aalsmeer- is prima verlopen. Even voor tien
Groen Links, Jelle Buisma van de derweg en is bedoeld voor zowel uur ‘s avonds klonk de hamer voor
PvdA, Willem Kikkert van D66, Re- gemotoriseerd als langzaam ver- ‘einde vergadering’.

Wethouder bezoekt het
SEZO opvoedspreekuur
Aalsmeer - Van 1 tot en met 7 oktober is het de ‘Week van de opvoeding’. Wethouder jeugd, Robbert Jan van Duijn ging daarom
afgelopen maandag langs bij het
SEZO opvoedspreekuur in Kudelstaart. Dit is een gratis én geheel vrijblijvend spreekuur dat
goed wordt bezocht en veel ouders helpt. Bij het opvoedspreekuur kunnen ouders terecht met al
hun vragen en problemen rondom opvoeding van kinderen van
0 tot 18 jaar. Samen met een opvoedadviseur gaan ouders in één
of meer gesprekken op zoek naar
een aanpak die past bij de gezinssituatie. Vragen als: Waarom luistert mijn kind zo slecht?
Is het normaal dat mijn kind zoveel huilt? Hoe leer ik mijn kind
groente eten? of: Hoe maak ik
goede afspraken met mijn puber?, komen regelmatig voorbij.
Kortom vragen die te maken hebben met het gedrag van kinderen
en hun emotionele ontwikkeling
en over de opvoedingsaanpak
van ouders. “Het opvoedspreekuur is een belangrijke voorzienin-

gen die ouders met opvoedvragen weer op weg helpt. Dit kan
voorkomen dat kleine problemen
groot worden. Het is dichtbij beschikbaar en iedereen kan er binnenlopen. Het is mooi dat steeds
meer ouders hun weg weten te
vinden naar het opvoedspreekuur”, aldus wethouder Robbert
Jan van Duijn. De opvoedadviseurs werken bij SEZO (in samenwerking met GGD) in opdracht
van de gemeente Aalsmeer. In
het spreekuur werken zij onder
andere met de methode Positief
Opvoeden volgens Triple P. Een
afspraak maken kan telefonisch
via 020-5555964 of per mail: opvoedadvies@sezo.nl. Vraag naar
de opvoedadviseur, Liesbeth Cerfontain, van SEZO. De afspraak
vindt vervolgens in Aalsmeer
plaats bij de Jeugdgezondheidszorg in het Gezondheidscentrum
op het Drie Kolommenplein en
in Kudelstaart bij KDV de Stempel, Solidoe in de Marconistraat
10a. Kijk voor meer informatie over opvoeden ook eens op:
www.positiefopvoeden.nl).

Gewond naar ziekenhuis
na eenzijdig ongeval
Aalsmeer - Op dinsdag 2 oktober
rond kwart voor tien in de ochtend heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de N201,
tussen de Legmeerdijk de Middenweg. De politie, brandweer
en ambulancedienst zijn na de
melding direct ter plaatse gegaan. Een 36-jarige automobiliste uit Kudelstaart kwam vanaf de fly-over bij de Legmeerdijk
met haar voertuig in de berm terecht en raakte van de weg. Vervolgens sloeg haar auto over de

kop en kwam onderaan het taluud tot stilstand. Gelukkig zat
de Kudelstaartse niet bekneld
in haar auto. Ze raakte wel gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.
Haar echtgenoot laat in een reactie op facebook weten dat ze een
kleine fractuur heeft, maar dat er
verder geen complicaties zijn. De
auto is behoorlijk beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek
naar de oorzaak van het ongeval.
Foto: Brandweer Aalsmeer

Raad stemt unaniem in

Motie ‘Handen af van het
nachtvluchtverbod’
Aalsmeer - In de raadsvergadering afgelopen donderdag 27
september is unaniem de motie
‘Handen af van het nachtvluchtverbod Aalsmeerbaan’ aangenomen. De Raad wil dat de vrijstelling direct wordt ingetrokken en gaat deze motie persoonlijk bezorgen bij de Minister en bij
de Luchtverkeersleiding. Of gehoor gegeven gaat worden aan
dit nadrukkelijke verzoek van de
Aalsmeerse bestuurders is nog
niet bekend.

van de burgers in de sector en
in de overheid is tot een dieptepunt gedaald. Ze zien een sector
die zijn afspraken niet nakomt en
daar vaak onbestraft mee wegkomt.”

Oog voor omgeving
Tekin is blij dat Dick Benschop,
de nieuwe directeur van Schiphol, oog wil hebben voor de omgeving en duurzaamheid. Wat Tekin betreft is het namelijk klaar
met de ongebreidelde groei van
Schiphol. “De tijd dat de luchtVertrouwen gedaald
vaartsector vraagt en wij draaiWel lijkt Aalsmeer meer gehoor en, ligt wat mij betreft echt achter
te krijgen bij andere bestuurders, ons. Het is tijd dat wij ze gaan bewaaronder Adnan Tekin, Gede- handelen als een doodnormale
puteerde voor de PvdA in Noord- sector die ook haar bijdrage moet
Holland. Tekin wil de macht van leveren aan de Parijse klimaatmultinationals inperken om de doelen. Denk daarbij niet alleen
democratie te versterken. Bij de aan btw-heffingen en tarifering,
Gedeputeerde gaat het daar- maar ook aan dat Schiphol afgebij vaak over Schiphol: De groei rekend kan en moet worden op
van de luchthaven, de vervuiling het niet nakomen van gemaakte
en de overlast. “Het vertrouwen afspraken met de omgeving.”

Happen en stappen op
zonnige zaterdag
Aalsmeer - Een bijzondere rondleiding door het Centrum presenteerde de Historische Tuin afgelopen zaterdag 29 september. ‘Happen en Stappen’ en dit betekende niet alleen een dorpswandeling langs historische en bijzondere panden en kerken, maar onderweg ook enkele tussenstops
bij lokale ondernemers waar een
lekkernij werd geserveerd. Een
groep van zo’n vijftien belangstellenden gingen onder een stralend zonnetje ‘s middags op stap
door het dorp. De gidsen waren

Bus te water
Aalsmeer - Op maandag 1 oktober rond zeven uur in de ochtend is een bus voor personenvervoer achteruit het water bij de
Middenweg ingereden. De bestuurder wilde vooruit, maar de
bus bleek in z’n achteruit te staan.
De bestuurder is niet gewond geraakt. Hij is zelf uit de bus geklommen. Er zaten geen passagiers in
de bus. Er is een sleepwagen gebeld om de bus weer op het droge te zetten.

architect Joop Kok en oud-burgemeester Joost Hoffscholte. Zo’n
twee uur later waren alle deelnemers het eens: Wat een gezellige
en informatieve wandeling!
Foto: www.kicksfotos.nl

Teveel alcohol
rom etser
Aalsmeer - Op zaterdag 29 september is rond negen uur in de
avond een bromfietser door de
politie ter controle aan de kant
gezet. De bestuurder, een 26-jarige man wonend in Aalsmeer,
reed zonder helm. Bij het gesprek
werd door agenten alcohol geroken en de man moest blazen. De
reactie was positief en dus moest
de bestuurder mee naar het bureau voor een ademanalysetest.
Het apparaat stokte bij 445 Ugl.
De 26-jarige heeft direct een dagvaarding gekregen. Zijn rijbewijs kon de politie niet innemen.
De man bleek niet in het bezit te
zijn van een geldig rijbewijs. Ook
hiervoor zal hij zich moeten verantwoorden bij justitie.

Brandweer, politie en ambulancedienst

Afsluiting Waterwolftunnel
voor oefening hulpdiensten
Aalsmeer - De Waterwolftunnel
(tussen de gemeenten Aalsmeer
en Haarlemmermeer) is op maandag 8 oktober van 19.00 tot 00.00
uur afgesloten vanwege een oefening voor nood- en hulpdiensten. Het verkeer op de N201
wordt tussen de Legmeerdijk in
Aalsmeer en de aansluiting met
de Fokkerweg in Haarlemmermeer omgeleid. Het verkeer moet
rekening houden met enige vertraging. Om de veiligheid in tunnels te garanderen is er eens per
vier jaar een oefening voor hulpdiensten. Brandweer, politie, am-

bulancediensten van de veiligheidsregio’s Amsterdam Amstelland en Kennemerland en de tunnelbeheerorganisatie van de provincie Noord-Holland (verzorgd
door Arcadis Nederland B.V.) werken aan deze realistische oefening mee. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, vindt
deze oefening in de avond plaats.
Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact
opnemen met het provinciale Servicepunt via 0800-0200600
(gratis) of per mail: servicepunt@
noord-holland.nl.
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dom kon worden meegenomen.
Alles maar dan ook alles raakten
zij kwijt. Hun florerende bedrijven, hun huizen, de auto’s en hun
kapitaal, hun familie, vrienden en
veeltallige personeel. Totaal berooid en getraumatiseerd vonden
zij een onderkomen in Aalsmeer.
Aalsmeer Over Hoop ontfermde
zich over hen, zoals het dat ook
doet voor andere vluchtelingen
en minder bedeelden.
Het verhaal van de familie Al Badawi en Talo is zo schrijnend dat
je je bijna niet kunt voorstellen
dat deze mensen nog kunnen lachen. Dan moet je toch wel over
heel veel energie en wilskracht
beschikken. Dat blijkt ook wel gedurende het gesprek. Mohammed is een praatgrage en initiatief rijke ondernemer die niets liever wil dan zijn schouders er onder zetten en werken. Zijn droom
is een eigen restaurant te beginnen. Helaas zal het voorlopig nog
wel even bij dromen blijven want
de gestelde eisen zijn niet gering.

Aalsmeer over Hoop grote steunpilaar

Syrische Mohammed en Nourhan bedanken
Aalsmeerse inwoners met exquise maaltijd
Aalsmeer - Zaterdag 13 oktober
gaat - met ondersteuning van
Aalsmeer over Hoop - het Syrische echtpaar Mohammed Al Badawi en Nourhan Talo koken voor
de Aalsmeerse gemeenschap, althans voor een deel van hen. Het
echtpaar kwam zelf met het idee
en doet dit als dank voor degenen
die hen hebben geholpen zich
hier zo goed als maar mogelijk
is thuis te voelen. Het idee vloeit
voort uit de door de Aalsmeer
over Hoop georganiseerde gezamenlijke maaltijden. Rond de
Kerst het feestelijke Kerstdiner,
in het voorjaar de High tea en in
de zomer de barbecue. Gezellige en bijzondere bijeenkomsten
waar een bont gezelschap van
Aalsmeerders met elkaar in contact kwamen.
Vooral na het barbecue festijn in
de tuin van gebouw Irene - waar
de mannen zich ontfermden over
het vlees en de vrouwen voor

Aalsmeer over Hoop
Zes gezamenlijke kerken - Dorpskerk, CAMA, LEG, Lijnbaankerk,
Oosterkerk en Alphakerk - doen
veel meer dan het prediken van
het Evangelie. Zij bekommeren
een heerlijke soep zorgden - ont- re salades, het voorgerecht met zich wezenlijk over de zwakkeren
stond het idee om een keer op Sy- heel veel verschillende soorten in de samenleving. Helpen met
rische wijze te koken. “Zo hopen humus, na het hoofdgerecht is er hand en spandiensten wanneer
wij de Aalsmeerse bewoners ken- taart en het totaal wordt afgeslo- dat binnen hun vermogen ligt.
nis te laten maken met onze eet- ten met thee en Arabische koffie. Door hen worden mensen zoals
cultuur.” Ook deze avond vindt
Mohammed en Nourhan gezien
plaats in gebouw Irene.
Schrijnend verhaal
en gehoord en zij zeker niet alMohammed kwam vier jaar ge- leen.
Vooraf weinig eten
leden naar Nederland. Het was “Aalsmeer over Hoop biedt hen
Mohammed en Nourhan zullen voor hem onmogelijk om in Syrië een podium”, legt Gert Bor uit. Als
zich er zeker niet eenvoudig van te blijven. Van Nederland had hij coördinator en woordvoerder zal
af maken. De Syrische keuken is ooit gehoord. “Ik ben dol op kaas Gert gedurende het exquise Syeen heel uitgebreide keuken met en ik had gehoord dat Nederland rische diner de 75 aanwezigen in
rijst en veel verschillende groen- een kaasparadijs is.” In het eer- grote lijnen over de Syrische achtes en vlees. Twee dagen hebben ste jaar zat hij zonder vrouw en tergrond vertellen. Opdat men
zij nodig om alle ingrediënten hun vier kinderen moederziel al- nog meer gaat beseffen dat nieprecies de juiste smaak te geven. leen in dit koude kikkerlandje. Hij mand uit weelde zijn vaderland
“De smaak is voor ons heel be- verhuisde van het ene AZC naar verlaat. Het zal een avond worlangrijk, zonder smaak geen eten. het andere, zes in totaal. Na een den van bezinning waar verschilVooral overdag weinig eten”, jaar kreeg hij een verblijfsstatus lende culturen elkaar ontmoeten,
raadt Mohammed aan en het is voor vijf jaar en gezien de situa- waar het respect voor elkaar zal
verstandig deze raad op te vol- tie in Syrië wordt dit omgezet in toenemen maar het wordt voorgen. Alleen al het hoofdgerecht een definitieve status. Gelukkig al een avond van heerlijk met elbestaat uit tien gangen. Vooraf is kon het gezin herenigd worden. kaar eten.
er een cocktail van melk, banaan Het was een hereniging waarbij
en eieren, dan volgen er meerde- niets van de ooit vergaarde rijk- Janna van Zonj

3e KWF Korenmarathon
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Op zondag 14 oktober vindt voor de derde achtereenvolgende keer de KWF Korenmarathon plaats in de Studio’s Aalsmeer. Dit jaar doen er
25 zangkoren aan mee en zijn er
46 optredens in drie zalen, plus
de grote Theaterzaal van de Studio’s Aalsmeer. “Zangkoren uit
Aalsmeer, Amstelhoek, Amstelveen, Amsterdam, De Kwakel, Uithoorn maar uit Castricum, Leimuiden, Maarssen, Noordwijkerhout en zelfs uit Dordrecht hebben zich ingeschreven. Iedere
week repeteren zij hun repertoire of studeren ze nieuwe stukken
in en vinden het daarom maar
wat mooi om dat een keer op een
goot podium ten gehore te kunnen brengen”, aldus Jan Kwak,
voorzitter van JWF Aalsmeer.
Zondagmorgen 14 oktober gaan
om 9.30 uur de deuren open en
om 10.30 uur beginnen de eerste
drie zangkoren met hun optredens. Om 11.00 uur zal het programma ook in de grote Theaterzaal beginnen. Vanaf dat moment wordt er steeds, om het half
uur, in alle vier zalen gewisseld
en komt er een ander koor op
het podium. Dat gaat zo door tot
16.30 uur waarna de aanwezigen
naar de grote Theaterzaal gaan
voor de grote Finale met daarin
de bekendmaking van het opgehaalde geldbedrag voor het KWF.

koop, inschrijfgeld van de koren
plus een deel van de bar- en catering opbrengst gaat naar het KWF
Kankerbestrijding. “Dat is natuurlijk wel het belangrijkste van alles, daar gaat het om, maar het is
ook geweldig dat heel veel mensen, koorleden, bezoekers en vrijwilligers genieten van deze fantastische dag door zelf op te treden of te kunnen luisteren naar al
die verschillende zangkoren. Dat
kun je ook als goede opbrengst
beschouwen, toch?”, gaat Kwak
verder. ‘‘Het eerste jaar was de
opbrengt 8.600 euro, maar daarin zat wel een bedrag dat door
een Amstelveens koor zelf bijeen
was gebracht. Een geweldig initiatief waarvan we hopen dat het
ook andere koren op een idee gebracht heeft. Afgelopen jaar gingen we zelfs over een magische
grens en bleef de teller staan op
10.471 euro. Maar of we dat dit
jaar zullen evenaren of overtreffen hangt grotendeels af van het
aantal bezoekers op de dag zelf.”
Kaarten voor de derde KWF Korenmarathon zijn voor 10 euro te
koop via de voorverkoopadressen: Boekhuis, DIO drogist in
Oost, Mijn Marktkraam in Ophelialaan en Gall&Gall in Kudelstaart
maar ook online via www.kwfaalsmeer.nl/korenmarathon. Aan
de kassa kosten de kaarten 12.50
euro per persoon. Kinderen tot 18
jaar betalen 5 euro. Meer inforOpbrengst
matie is te vinden op www.kw‘‘De hele opbrengst van kaartver- faalsmeer.nl

Oktober Maand van de Geschiedenis

Wat gebeurde er ooit in
het Oosteinde?

Maand van de geschiedenis

Gesprek over Frederick
Ruysch in Oude Veiling

Aalsmeer - Waarom kochten in
1575 bierbrouwers uit Leiden
belangen in Aalsmeerse veengronden? Waarvoor werd de,

met name in het Oosteinde, geteelde hennep gebruikt? In Oost
werd ook het enige Aalsmeerse gilde ooit opgericht; wat deed
dat eigenlijk? En hoe burgerIn de 18de eeuw bestond heel het den vroeger arbeidsmigranten
Oosteinde uit katoenblekerijen, in in Aalsmeer in? Inwoners van het
de zomermaanden bevolkt door Oosteinde van Aalsmeer krijgen
wel 400 Duitse seizoenarbeiders. op vrijdag 12 oktober onder meer
Hier een bleker.
antwoorden op die vragen.
Deze (en vele andere) actuele sociale onderwerpen worden door
historicus Jan Willem de Wijn aan
de hand van tal van afbeeldingen
in de context van eeuwen geleden geplaatst. Daarbij ligt de nadruk op de geschiedenis van het
Oosteinde van Aalsmeer vanaf het ontstaan van Aalsmeer tot
1850. Deze lezing is die avond
het eerste deel van een historisch tweeluik. Het tweede deel
bestaat uit een presentatie over
veranderingen in de periode

Het Oosteinde van Aalsmeer, eind 17de eeuw (kaart collectie Rijnland).
van 1850 tot heden. Dit wordt in
beeld gebracht door Dirk Jongkind, voorzitter van de stichting
Oud Aalsmeer.
Beide presentaties vinden plaats
in oktober omdat dat de Maand
van de Geschiedenis is. En omdat de stichtingen Oud Aalsmeer
en Historische Tuin in die maand
hun respectieve 50- en 40-jarige
jubileum vieren. De stichtingen
willen met deze informatieve bij-

eenkomsten (vooral ook nieuwe)
inwoners van het Oosteinde (beter) bekend maken met de vaak
onbekende aspecten van de geschiedenis in de wijk waar ze wonen. De twee lezingen op vrijdag
12 oktober vinden opeenvolgend
plaats op de voormalige Bloemenlust-tribune in The Beach.
Het programma begint om 19.30
uur en duurt tot ongeveer 22.15
uur. De toegang is gratis.

leden oprichtte en dat hij tot vlak
voor zijn overlijden met deskundige hand leidde. In het centrum
vinden veel kinderen uit achterstandswijken in Capão Bonito
(circa 300 kilometer van Sao PauAalsmeer - Op 10 oktober houdt afgerond, was de vervanging van lo) opvang, voeding en scholing.
Stichting Ontwikkelingssamen- een multifunctionele personen- Voorzieningen die voor hen niet
werking Aalsmeer (OSA) haar bus. Stichting OSA heeft met een vanzelfsprekend zijn, omdat de
jaarlijkse presentatieavond in bedrag van 2.500 euro een aan- kinderen opgroeien in gezinnen
de raadskelder van het gemeen- zienlijke bijdrage geleverd aan de die vaak in financiële en/of antehuis. Eén van de organisaties aanschaf van de bus. Een belang- dersoortige problemen verkeren.
die zich daar laat zien, is stich- rijk andere bijdrage kwam van Henk Helsloot had weliswaar de
ting Handreiking over Oceanen donateurs van stichting Handrei- leiding van het centrum in han(www.handreikingoveroceanen. king over Oceanen en van de op- den, maar delegeerde de laatste
nl). Deze stichting steunt het brengst van een collecte in de jaren taken aan een Braziliaanse
werk van priester Henk Helsloot, Karmelkerk.
assistente. Deze assistente – lang
die op 9 september jl. overleed Henk Helsloot was opgetogen geleden zelf als kind opgevanin zijn woonplaats Capão Bonito, over de bus die voornamelijk ge- gen in het centrum – heeft nu de
Brazilië.
bruikt wordt voor het vervoer van leiding overgenomen. Stichting
Eén van de laatste projecten waar kinderen van en naar het cen- Handreiking over Oceanen heeft
Henk Helsloot met succes heeft trum dat Helsloot decennia ge- vertrouwen in de nieuwe leiding

en in de staf van het centrum en
wil het centrum blijven steunen,
ook in de toekomst.

Stichting Handreiking over
Oceanen bij OSA-avond

Herdenkingsmis
De stichting wil echter ook stilstaan bij het overlijden van Henk
Helsloot. Samen met de familie organiseert Handreiking over
Oceanen een herdenkingsmis.
Deze dienst zou plaatsvinden in
de Urbanuskerk in Bovenkerk,
maar moest in verband met de
brand in deze kerk, verplaatst
worden. U bent welkom bij deze
herdenking van een bijzondere
man en priester. De herdenkingsmis is op zondag 11 november
om 10.00 uur in de Urbanuskerk
in Nes aan de Amstel. Het adres
van de kerk is: Amsteldijk zuid
145 in Nes aan de Amstel.

Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 6 oktober, in de Maand van
de Geschiedenis en het Weekend van de Wetenschap, is de
Amsterdamse botanicus Frederick Ruysch (1638-1731) het onderwerp van gesprek tussen journalist Constantijn Hoffscholte en
historicus Luuc Kooijmans in kleine zaal van De Oude Veiling in de
Marktstraat.
In de 17e eeuw namen diverse
wetenschappers geen genoegen
meer met het traditionele beeld
rondom heelal, de aarde en de
mens. Zij gingen op zoek naar bewijzen en wilden alleen vertrouwen op eigen bevindingen en
ogen.
Tijdens zijn leven toonde Frederick Ruysch een omvangrijke collectie opgezette dieren én mensen in zijn eigen museum Theatrum Anatomicum. Door een spe-

ciale preparatietechniek wist hij
de bezoekers te verleiden om ook
zelf aandachtig te gaan kijken. Hij
bracht met zijn verzameling wetenschap naar een groter publiek.
Wie was deze vooruitstrevende
wetenschapper? Kom luisteren
naar het boeiende verhaal van
Luuc Kooijmans. Bij de presentatie worden bijzondere voorbeelden van het werk van Ruysch getoond.
Het gesprek over Frederick
Ruysch, wetenschapper in de 17e
eeuw is zaterdag 6 oktober van
14.30 tot 15.30 uur in de kleine
zaal van De Oude Veiling, Marktstraat. Gratis voor leden van Bibliotheek Amstelland, 5 euro voor
niet-leden. Kaartjes en reserveringen verkrijgbaar via de website www.bibliotheekamstelland.
nl of aan de balie van de bibliotheek.
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Verkiezing Starter van het Jaar

Daniële Jonker: “Na
regen komt soep”

Ondernemer Bob IJpelaar van Van Vliet:

“Je moet over de
horizon blijven kijken”
Aalsmeer - Het is bijna niet voor
te stellen: een verhuurvloot van
diverse soorten rolcontainers
met een lengte van drie keer de
afstand Aalsmeer - Moskou wordt
door Bob IJpelaar - Managing Director van Van Vliet van Logistics
& Load Carrier Services - en zijn
team bestaande uit 25 personen
zo bestuurd dat 16 miljoen producten vanuit Aalsmeer letterlijk
en figuurlijk op rolletjes blijft lopen. “Wij hebben een ongelooflijk goed team dat sterk operationeel werkt.” Een uurtje praten met
de visionair IJpelaar levert een
energie op die werkelijk kicken is!

besteedt vanzelf ook veel aandacht aan duurzaamheid. “Op het
ogenblik zijn wij bezig met het fabriceren van containers die grotendeels uit gerecycled materiaal
zijn vervaardigd.”

Blik naar de toekomst
IJbelaar studeerde bouwkunde en logistieke bedrijfskunde
in de bloemen en planten industrie en gelooft zeker dat robots
in de toekomst een rol gaan spelen maar meer is hij bezig met het
overtuigen van jongeren. “Deze branche biedt veel toekomstmogelijkheden. Voor middelbare
scholen is er een programma ontVan transport tot rolcontainers wikkeld waarin leerlingen kunTwintig jaar geleden was Van Vliet nen ontdekken wat er allemaal
nog een traditioneel bedrijf. Door gebeurt binnen ons bedrijf. Hier
het groeien en complexer wor- moet je tijd en energie instopden van de markt moest steeds pen. Wij moeten twintigers en bemeer business worden uit be- gin dertigers binnenhalen die de
steed. Dus werden er vijf jaar ge- kwaliteit van de toekomst worleden modules bedacht waarbij den. Ook aan social media wordt
de klant op alles wat met logistiek steeds meer aandacht besteed.
te maken heeft, wordt ‘ontzorgd’. Het is noodzakelijk om zeker 10
“De wereld is veranderd en daar- tot 15 jaar vooruit te kijken.”
bij ook de logistiek, er worden nu
heel andere eisen gesteld, omdat Zaai
het steeds ingewikkelder wordt Of Bob IJpelaar het komend seiom producten van A naar B te zoen een bijdrage wil leveren
krijgen. Bij ons legt de klant een aan de Zaai mentor avond? Er
lange termijn plan neer en wij wordt direct enthousiast gereazorgen er voor dat in heel Europa geerd. “Graag zelfs!” Voor de Zaaide juiste rolcontainers op de juis- lingen zou het ook mooi zijn om
te plaats en tijd beschikbaar zijn. het bedrijf te bezoeken. Het groAlles is te volgen via een app of te parkeerterrein waar - toegeonline. Onze nieuwe IoT service paste kunst niet ontbreekt - is al
zit zo in elkaar dat klanten in één behoorlijk imposant, en dat telt
oogopslag kunnen controleren nog meer voor de grote hal met
waar een container zich bevindt; containers waar de dynamiek
wat de temperatuur en lucht- van af spat. In de kantoorruimvochtigheid is binnen de contai- tes veel groene planten. Je voelt
ners hetgeen helpt om kosten te dat er hard wordt gewerkt, maar
besparen.”
er heerst ook een prettige rust.
De nieuwe innovatie producten Tijd voor ontspanning is er iedeslaan zo aan dat het bedrijf steeds re dag. Drie maal daags wordt het
meer de E-Fulfillment markt ver- werk voor een korte pauze neerovert met een omzet die in de gelegd en is er tijd voor een kop
miljarden loopt.
thee of koffie, een gezond appel“Men weet dat wanneer je het tje of banaantje. Er staat zelfs een
containerbeheer niet goed voor tafelvoetbalspel. Aalsmeer speelt
elkaar hebt, dit een schadepost in diverse kamers met een fraai
voor het bedrijf oplevert. Een uitgevoerde skyline een belangkweker vertelde laatst: ‘Ik kan rijke rol.
meer verliezen aan rolcontainers Van Vliet Logistics & Load Carrier
dan verdienen aan bloemen.’ Wij Services mag zeker gerekend worzijn inmiddels uitgegroeid tot den tot één van de interessantste
het grootste servicecentrum op visite kaartjes van Aalsmeer. Van
dit gebied van Europa. Wij kiezen Vliet Logistics & Load Carrrier Serbewust voor Europa, maar er is vices is één van de genomineerwel een samenwerkingsverband den om uitgeroepen te worden
met Azië. Ja en dat zit gewoon in tot de Onderneming van het Jaar.
Aalsmeer”, wordt een aantal ma- De feestelijk finale vindt vrijdag
len trots herhaald.
2 november plaats in de Studio’s
van Aalsmeer. U kunt zich als gast
Duurzaamheid
aanmelden via de site van Onder“Onze kracht is dat wij een eigen nemend Aalsmeer.
‘keuken’ in huis hebben waar wij Meer informatie over het Zaai
van alles kunnen maken. Wij be- coach project is te verkrijgen
denken nieuwe recepten, want bij organisator Kirsten Verhoef
als je levert moet je ook kunnen via 0297-366182 of via e-mail
onderhouden.” Een bedrijf met kirsten@syltsupport.nl
een blik gericht op de toekomst Janna van Zon

Aalsmeer - Eens in de twee jaar
kiest een gevestigde jury de Starter en de Onderneming van het
Jaar. Na een bedrijfsbezoek en
een pitch is Daniëlle Jonker van
Soep Aalsmeer één van de vier finalisten die in aanmerking komt
voor de titel Starter van het Jaar.
Je bedenkt iets dat nog niet bestaat in Aalsmeer en dat blijkt
dan ook zo aan te slaan dat je binnen een jaar al een ruime verdubbeling ziet van de productie en
binnen twee jaar moet verbouwen, omdat de keuken te klein
wordt. Daniëlle Jonker van Soep
Aalsmeer presteert dit! Dat zij
daar heel hard voor moet werken
ziet zij als geen enkel bezwaar.
“Ik krijg er energie van.” Het zijn
ook haar tevreden klanten die
daar nog eens een schepje bovenop doen. Twee weken gesloten wegens verbouwing leidde
er al toe dat er flink aan de bel
werd getrokken: “Wij missen je!
Wanneer ben je weer open?” Het
soepvrouwtje - zoals zij liefkozend wordt genoemd - kent alleen maar tevreden en blije klanten. Nu maakt Daniëlle niet alleen
heerlijke inheemse en uitheemse vegetarische soepen, maar zij
heeft ook nog eens een innemende uitstraling die terug te vinden is in haar kookkunst! Haar
vernieuwend concept werkt. Inventief en nog boordevol ideeën
heeft zij Soep Aalsmeer tot een
toekomst bestendig bedrijf gemaakt.

heid gaat veel verder. Alleen al
dit jaar verzorgde zij een gratis lunch voor de Stichting 4 en
5 mei. Sponsorde zij Dirk Raams
die voor de Mike Multi Foundation 5000 kilometer door Amerika en Canada fietste. Deelde zij
soep uit bij Down Town Ophelia en hield zij een presentatie en
proeverij voor de Doopsgezinde
Gemeente.
Duurzaamheid
Ook duurzaamheid heeft haar
aandacht. Zo is er het hergebruik
van het verpakkingsmateriaal en
gaat alle groenteafval naar de
varkens van Oostoogst.

Voedingsdeskundige
In 2010 studeerde Daniëlle af
als voedingsdeskundige en gewichtsconsulente. “Mensen met
een specifieke voedingsvraagstukken kunnen bij mij terecht.
Dat hoort ook bij mijn opleiding.
Natuurlijk kost dat extra tijd naast
de vele liters soep die ik lever aan
bedrijven, maar iedereen moet
mijn soep kunnen eten.” Daniëlle Jonker is een oud-zaailing en
daar is zij trots op. “Ik heb zoveel
van Zaai meegekregen. De masterclasses, de intervisie avonden,
de mentor avond, de persoonlijke
en plenaire coach bijeenkomsten,
het heeft mij ver gebracht!”
Vrijdag 2 november zijn de finales van de Onderneming van het
Jaar en de Starter van het Jaar in
de Studio’s Aalsmeer. Wilt u als
gast daar bij zijn, kijk dan op de
Maatschappelijk betrokken
site van Ondernemend Aalsmeer
Daniëlle houdt van gezelligheid Informatie over het Zaai coach
en voelt zich nauw betrokken traject bij Kirsten Verhoef, probij de inwoners van Aalsmeer. ject-organisator, bereikbaar via
“Ik probeer zoveel mogelijk met 0297-366182 of via mail: kirsten@
lokale ondernemers samen te syltsupport.nl
werken.” Maar haar betrokken- Janna van Zon

Sponsoractie in winkels

Deen supermarkt zet
zich in voor ouderen
Aalsmeer - Vrijdag 5 oktober is
het Nationale Ouderendag. Tijdens de Deen Sponsor Actie die
momenteel in de 82 supermarkten loopt, worden munten ingezameld voor een lokaal goed doel
of het Nationaal Ouderenfonds.
Om deze actie nog meer kracht
bij te zetten worden in en om de
winkels deze vrijdag tal van activiteiten georganiseerd, om onze
oudere klanten eens flink in het
zonnetje te zetten. In elke straat
woont wel een oudere. Meer dan
200.000 ouderen voelen zich extreem eenzaam en krijgen hooguit eens per maand bezoek. Deen
hoopt met deze activiteiten extra
aandacht te trekken naar eenzame ouderen.
In o.a. Hoorn, Amsterdam, Purmerend en Lelystad word een bingo

MULTI-MEDIA
Iedere woensdag kunt u van
09.30-11.30 uur bij Wil en
Annie in wijkpunt Voor Elkaer
terecht voor vragen over
telefoon, tablet en laptop.
De eerste woensdag van de
maand wordt er een thema
behandeld. De overige woensdagen kunt u terecht met uw
vragen over uw apparaat (uitgezonderd financiele zaken)
Will en Annie, de vrijwilligers
zullen u zo goed mogelijk
proberen te helpen en dat is
geheel kosteloos.

appelen uit de oven en een
chocoladebavarois voor maar
€12,50. Voor reserveringen, tel.
0297-820979. U bent vanaf
17.00 uur van harte welkom.

Culinaire workshop &
Happy hour!
Dinsdag 9 oktober is er een
culinaire workshop in Voor
Elkaer van 14.30-16.00 uur.
Daarna is er een happy hour
tot 17.00 uur. Een gezellige
middag met lekkere hapjes
voor € 5,-. Graag vooraf reserveren, tel. 0297-820979.
Happy hour
Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
Vanaf 16.00 uur is er Happy
woensdag 10 oktober een
Hour in wijkpunt Voor Elkaer
heerlijk 3 gangendiner
en kunt u genieten van heerlijmet o.a. een gebonden
ke fingerfood hapjes, gemaakt
rozijnensoep, goed gevulde
Portugese estouffade, winter- door de deelnemers van de
peen met boterbonen, bonen culinaire workshop. Voor € 2,salade, rijst en Griekse yoghurt kunt u heerlijk genieten van
de hapjes. excl. de drankjes.
met honing en noten voor
maar € 12,50. Voor reserverinJazzconcert
gen, tel. 0297-820979.
Woensdag 10 oktober is er
Vrijdag 12 oktober kunt
om 15.00 uur een jazzconcert
u gaan genieten van een
van het Thijs Nissen Trio; altgevulde heldere uiensoep,
saxofoon, contrabas, drum in
zigeunerschnitzel, shaslickZorgcentrum Aelsmeer.
saus, bloemkool en broccoli
U bent van harte welkom!
met saus, witlofsalade, aard-

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Negen nominaties voor
Dutch Flower Awards
Aalsmeer - Dutch Flower Group
(DFG) heeft dit jaar wederom negen kwekers genomineerd voor
de Dutch Flower Awards 2018.
Het is voor de inmiddels 17e keer
dat DFG met de Dutch Flower
Awards haar ketenpartners in de
schijnwerpers zet. Deze onderscheidingen worden uitgereikt
in de categorieën snijbloemen,
planten en buitenlandse kwekers.
Dit jaar staat bij de verkiezing het
thema ‘duurzaamheid’ centraal.
Bij de snijbloemen zijn de nominaties gegaan naar Karel Bolbloemen (Tulp), Van Helvoort (Chrysant) en Vreeken Bouvardia (Bouvardia). In de categorie Planten
zijn Ammerlaan-Sosef (diverse
bloeiende kamerplanten), Fachjan (tropische kamerplanten) en
Van der Salm (diverse tuinplanten) de genomineerden. De kwekers Leybaert uit België (diverse
tuinplanten), Plantas Ornamen-

tes de Costa Rica uit Costa Rica (decoratief groen) en Tambuzi
uit Kenia (geur- en tuinrozen) zijn
dit jaar de genomineerde buitenlandse partners voor de Dutch
Flower Awards.
De feestelijke bekendmaking van
de winnaars vindt plaats op de
RFH Trade Fair Aalsmeer op donderdag 8 november om 15.00 uur
op de DFG-stand 15.2.
Preferred Partner Recognition
DFG staat na de uitreiking van de
Awards ook stil bij de ketenpartner die speciale erkenning verdient voor haar intensieve en toekomstgerichte
samenwerking
met de Dutch Flower Group bedrijven. Direct na de overhandiging van de Dutch Flower Awards
zal deze prijs, de Preferred Partner Recognition, worden uitgereikt door Marco van Zijverden,
CEO van DFG.

Winnaars Dutch Flower Awards 2017, met als thema digitalisering: De
Haas Calla’s, Oriental Growers en Nini Flowers. De Preferred Partner Remiddag georganiseerd. In Mar- cognition ging naar De Winter Logistics.
ken, Heemskerk, Almere en Volendam is een koffieochtend op
de winkelvloer uiteraard met een
lekker stuk gebak. Maar ook worden ouderen uitgenodigd voor
bloemschikken in Zwaag, Wieringerwerf en Heerhugowaard.
Het Nationaal Ouderenfonds kan
gesponsord worden met de Deen
Sponsormunten die worden verstrekt t/m 27 oktober, ook in de
Deen supermarkt aan het Molenpad. Het totaal aantal ingeleverde munten bepaalt na afloop
van de actie de hoogte van het
sponsorbedrag. Doe dus mee en
schenk de munten naar het doel
waar uw hart naar uit gaat. De kokers voor de sponsormunten zijn
te vinden na de kassa’s voor in de derkleding in de maten 80 tot zijn inmiddels vergeven, maar
en met 176, tweedehands kin- wie ook een keer kinderkleding
winkel.
derspeelgoed, buitenspeelgoed of speelgoed wil laten verkopen
en winterkleding en accessoires en de opbrengst zelf incasseren
voor volwassenen te koop aange- kan kijken op de website voor
boden. De toegang tot de beurs meer informatie. Toch nog vrais gratis. Om alle verkopers en be- gen? Mail ze naar info@kinderlangstellenden zo goed moge- kledingbeurskudelstaart.nl en er
lijk te informeren is er de web- volgt antwoord. Natuurlijk is pusite
www.kinderkledingbeurs- bliek wel van harte welkom. Kom
terbeurs gehouden in het Dorps- kudelstaart.nl en een Facebook- een kijkje nemen, er is een ruime
huis van Kudelstaart. Tijdens de pagina ‘Kinderkledingbeurs Ku- keuze aan kleding en speelgoed
beurs worden tweedehands kin- delstaart’. De verkoopnummers voor mooie prijzen.

Najaars- en winterbeurs
in het Dorpshuis
Kudelstaart - Op zaterdag 13 oktober wordt van 10.30 tot 12.30
uur de jaarlijkse najaars- en win-
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Goede doelen en verenigingen

Jubileumbijeenkomst goed bezocht

Rijsenhout - De inschrijving voor
het Meerlandenfonds 2018 is
vandaag, maandag 1 oktober, gestart. Dit jaar heeft Meerlanden
weer een bedrag van 55.000 euro in het fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen
te ondersteunen. Vrijwilligers
van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden, waaronder
Aalsmeer, kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/
inschrijven.

Aalsmeer - Druk en gezellig was
het afgelopen vrijdag 28 september in het gemeentehuis. Waar
normaal rust hangt en bezoekers op en aan komen, waren er
nu feestjes. “Een trouwtje en twee
verjaardagen”, aldus de omschrijving van burgemeester Jeroen
Nobel. De twee activiteiten liepen niet helemaal naadloos in elkaar over, maar de overlapping
benadrukte juist wel de goede
en vrolijke sfeer. De bruid en bruidegom (Ilona en Dennis de Jong)
kwamen de trouwzaal uit, de burgemeester onderbrak zijn speech
om het kersverse echtpaar te feliciteren. De twee reageerden ietwat verlegen, maar konden het
spontane applaus van de aanwezigen in de burgerzaal zeker
waarderen.

Inschrijving open voor
Meerlandenfonds

Milieu en welzijn
“Meerlanden staat middenin de
maatschappij. Wij zorgen samen
met bewoners, bedrijven en gemeenten voor fijne buurten, waar
het prettig wonen en werken is.
Vrijwilligers van goede doelen en
(sport)verenigingen werken hier
ook hard aan mee. Daarom steunen wij hun initiatieven met ons
Meerlandenfonds”, zegt Angeline
Kierkels, algemeen directeur van
Meerlanden. “Dit jaar zullen wij
nog meer kijken naar hoe vereni-

Feest voor Historische
Tuin en Oud Aalsmeer

gingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren
van milieu en buurt en naar het
bevorderen van welzijn van mensen. Uiteindelijk zijn we samen
verantwoordelijk voor die prettige leefomgeving. Ik roep daarom
ook alle vrijwilligers op om een
aanvraag te doen uit het Meerlandenfonds!”
Online inschrijven
Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage
uit het Meerlandenfonds in aanmerking door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)verenigingen maximaal 1000 euro.
De sluiting is 1 november 2018.
Begin december ontvangen de
aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds is
op 13 december.
Het reglement staat op www.
meerlanden.nl/Over_Meerlandenfonds.

Brievenbussen ophaaldag
Aalsmeer - Het was brievenbussen-ophaaldag
afgelopen
donderdag 27 september in
Aalsmeer. Half augustus werd
door Post NL aangekondigd dat
in diverse gemeenten brievenbussen zouden gaan verdwijnen.
Er worden steeds minder brieven en kaarten verstuurd en dus
is een groot aantal overbodig geworden. Met ouderenbonden is
gekeken welke brievenbussen
wel en welke niet kunnen verdwijnen. Belangrijk item hierbij
was de loopafstand voor ouderen. In Aalsmeer verdwijnen to-

taal elf brievenbussen, waaronder die in de Kanaalstraat (zie foto). De brievenbus op het Praamplein blijft wel en deze is voor ouderen in onder andere het zorgcentrum op redelijke loopafstand. In Kudelstaart gaan drie
brievenbussen uit het straatbeeld
verdwijnen.
Er wordt ook een nieuwe brievenbus geplaatst. Deze wordt neergezet in de Beethovenlaan, nabij
de winkels in de Hornmeer. Totaal
behoudt de gemeente 21 brievenbussen. Kijk voor meer informatie op de website van post.nl.

Wervingsavond succesvol

Brandweer tevreden:
15 Geïnteresseerden

HBO- of MBO-diploma’s
voor Deen medewerkers
Aalsmeer - Bij Deen is het opleiden en ontwikkelen van talenten een kernwaarde. Al meer dan
10 jaar biedt Deen als werkgever
al haar werknemers de mogelijkheid om een MBO- of HBO-studie
te volgen. Deze opleidingen worden vanuit het eigen opleidingshuis door Deen zelf verzorgd in
samenwerking met NCVB Bedrijfsopleidingen. Voor de HBOopleiding wordt samengewerkt
met hogeschool Stenden. Op vrijdag 28 september kregen tijdens
een feestelijke uitreiking maar
liefst 79 collega’s een MBO-diploma uitgereikt en 11 collega’s
een HBO-diploma. De diplomauitreiking was een groot feest,
waar ook de familieleden van de
geslaagden bij aanwezig waren.

Ondertussen is ook het nieuwe
schooljaar gestart met 2 HBO en
11 MBO groepen. In totaal volgen
op dit moment meer dan 150 collega’s een Deen-opleiding. Opleiden staat bij Deen centraal. De eigen kweekvijver maakt interne
doorstroom mogelijk. Dit betekent dat leidinggevende en specialistische functies worden opgevuld door Deen collega’s en er
veel ruimte is voor ontwikkeling
binnen de winkel, het distributiecentrum en het hoofdkantoor.
Om ook de kwaliteit van de ontwikkeling van het praktijkleren
binnen Deen te borgen en duurzaam te investeren in de samenwerking met het onderwijs is een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met SBB getekend.

Aalsmeer - Woensdagavond 26
september heeft de informatie-avond van de Brandweer van
Aalsmeer plaatsgevonden in en
bij de kazerne aan de Zwarteweg.
De bedoeling was om met deze bijeenkomst nieuwe (vrijwillige) brandweercollega’s te werven. Er wordt positief teruggekeken op de avond waar vijftien geinteresseerde inwoners op afgekomen waren.
Allereerst werd voorlichting gegeven over wat het werk bij de
brandweer inhoud, welke eisen aan deze ‘bijbaan’ worden
gesteld, wat het korps van haar
vrijwilligers verwacht en wat de
Brandweer te bieden heeft. Daarna was het tijd voor het ‘echte
werk’. De vijftien konden ervaren hoe het is om met ademlucht
te lopen, hoe het is om een auto
open te knippen en om te bekij-

ken welke materialen er allemaal
op een brandweerauto aanwezig zijn. Uiteraard was er ook alle
ruimte om vragen te stellen.
Met de afsluitende woorden
“goedenavond, hopelijk mogen
we jullie nogmaals ontvangen in
kazerne Aalsmeer”, werd de informatie-avond afgesloten. “Hopelijk hebben we ze enthousiast genoeg gemaakt en kunnen we ze
binnenkort als nieuwe collega’s
welkom heten”, aldus de Brandweer in een reactie.

‘Huis van de gemeente’
De zaal zat vol met genodigden
voor de vieringen van 50 jaar
Stichting Oud Aalsmeer en 40
jaar Historische Tuin. De jubilea
werden gevierd met een gezamenlijke bijeenkomst onder het
motto ‘De toekomst van het verleden’. Burgemeester Nobel ging
in zijn speech in op de functionele inrichting van het gemeentehuis. Architect Berghoef heeft
hier bij zijn ontwerp (pas) 50 jaar
geleden goed over nagedacht.
Publieke ruimtes beneden, kantoren en de raadzaal op de eerste verdieping, ‘neerkijkend op
het gewone volk’, zoals dat vroeger was. Door de ambtelijke fusie met Amstelveen zijn er nauwelijks nog ambtenaren in het
gemeentehuis. Het ‘huis van de

gemeente’ is een ontmoetingsplaats geworden waar inwoners
samenkomen voor bijeenkomsten, info-avonden en natuurlijk
trouwerijen. Vorig jaar is door de
gemeenteraad besloten om tot
restauratie van het monument
over te gaan. De raadzaal boven
heeft al een metamorfose ondergaan, de burgerzaal daarentegen
wordt in oude stijl teruggebracht
en hier gaat nog deze maand
mee aangevangen worden. De
prachtige lampen blijven, krijgen
een update, en de grootste verandering buiten zal de bouw van
een lift aan de zijkant van het gebouw zijn. Burgemeester Nobel
noemde de jubilerende stichtingen ‘hoeders van cultureel erfgoed’ en zei het belangrijk te vinden dat het cultureel erfgoed van
Aalsmeer behouden blijft.
Vijf eeuwen migratie
Na de burgemeester was de microfoon voor Gedeputeerde Cultuur van de provincie, Jack van
der Hoek. Professor Dr. Jan Lucassen, hoogleraar Internationale en Sociale Geschiedenis aan de
Vrije Universiteit Amsterdam verzorgde een lezing over ‘Vijf eeuwen migratie naar Nederland en
Aalsmeer’ en de laatste woorden
waren voor voorzitter Dirk Jongkind van stichting Oud Aalsmeer
en bestuurslid Anton Temme van
de Historische Tuin. De feestelijke bijeenkomst werd besloten
met een borrel op een succesvolle toekomst voor Oud Aalsmeer
en de Historische Tuin en op de
toekomst van het verleden van
Aalsmeer.

Gedeputeerde Jack van der Hoek, één van de sprekers deze middag.

Gemist, maar wel interesse?
De informatie-avond gemist,
maar ben je wel geïnteresseerd?
Loop dan eens binnen op maandag tijdens de wekelijkse oefenavond vanaf 20.00 uur of neem
contact op met Rik Jonkman via
020-5556040.
Bron en foto: Brandweer Aalsmeer

Voor Senioren in Odensehuis

Workshop ‘Schrijven,
hoe doe je dat?’

Snoeiboot vaart weer uit!
Aalsmeer - De snoeiboot, een
begrip op de Aalsmeerse wateren, vaart weer uit op de zaterdagen 6 oktober en 17 november. Eigenaren en huurders van
eilanden op de Westeinderplassen krijgen met deze service de
mogelijkheid om snoeihout gratis en op verantwoorde manier af
te voeren.
Particuliere eilandeigenaren zijn
verplicht overhangend groen boven het water van sloten en vaarwegen te snoeien. Om hen daarbij van dienst te zijn, biedt de gemeente de mogelijkheid om op
twee zaterdagen snoeiafval gratis
af te voeren. Bedrijfsafval, zoals
seringenhout- en kluiten, neemt
de snoeiboot niet mee.

De snoeiboot ligt tussen 9.00 en
12.00 uur klaar bij schuilhaven de
Winkel aan de Grote Poelzijde om
snoeiafval in ontvangst te nemen
en van 13.00 tot 16.00 uur bij het
baggerdepot van Otto aan doorgang de Grote Brug. Is de boot op
deze tijden niet aanwezig, dan is
deze waarschijnlijk even aan het
lossen en komt later weer terug.
Meer informatie
Voor meer informatie over takkeninzameling en de snoeiboot kan
contact opgenomen worden met
de servicedesk Aalsmeer/Amstelveen van de gemeente. Vraag
naar de afdeling vaarwegbeheer/boswachter, telefoon 0205404911.

Aalsmeer - Kent u ook dat gevoel? Je mist de vrienden van
vroeger, de dagen duren langer,
niet dat je je echt verveelt, maar
je zou toch wel eens wat anders
willen. Nieuwe mensen van eigen leeftijd ontmoeten bijvoorbeeld, maar hoe doe je dat? Denk
dan eens aan het Odensehuis het inloopcentrum voor senioren - te vinden in gebouw Irene in
de Kanaalstraat. Naar Deens model worden er vele ochtenden en
middagen georganiseerd waar
senioren prettige ontspannende
uren kunnen beleven. Naast creatief schilderen, geheugentraining, musica, totaal vitaal - goed
voor lichaam en geest - multimedia is het nu ook mogelijk om
een paar uurtjes te schrijven. Dat
kan natuurlijk een brief zijn, maar
wat ook leuk is om te schrijven
over herinneringen. Wie waren
je ouders, wat waren bijzondere
jeugdherinneringen. Hoe werd
de trouwdag beleefd of een geboorte van een kind. Het kan ook
een mooie kaart zijn waarbij je
een gedichtje schrijft of een haiku.
Wie schrijft die blijft
Janna van Zon schrijft regelmatig

in de Nieuwe Meerbode en is gevraagd om een workshop te begeleiden. “Leuk en spannend om
te doen”, vindt zij. “Schrijven doe
ik eigenlijk al mijn hele leven. Ik
herinner mij nog dat ik ben begonnen om bij leuke ansichtkaarten een tekst te maken. Later schreef ik voor paardenbladen. Vervolgens heb ik een korte tijd gewerkt op de redactie van
de Aalsmeerder Courant. Tot ik
terecht kwam in de kunstwereld.
Naast het organiseren van tentoonstellingen in binnen- en buitenland schreef ik ook over kunst.
En fantastisch was het om verhalen voor kinderen te schrijven.
Kan ik iedereen aanraden. Vanuit
ervaring weet ik dus hoe heerlijk
het is om te schrijven, je verliest
gevoel van tijd en het is ook nog
eens goed voor het brein.”
Geen kosten
Donderdag 11 oktober is de inloop met workshop ‘Wie schrijft
die blijft’ van 14.30 tot 15.45 uur.
Er is een kopje koffie of thee en er
liggen potloden en papier klaar.
Aan deze workshop zijn geen
kosten verbonden. Voor meer
informatie of aanmelding: 0622468574.

Oktober: maand van de veiligheid
Samen voor een veilig Aalsmeer
Aalsmeer is een veilige gemeente en dat willen wij graag
blijven. Inwoners moeten zich veilig voelen in hun wijk en
op straat, kinderen moeten hier veilig kunnen opgroeien en
ondernemers en winkeliers veilig kunnen ondernemen.

Programma
In het kader van de week van de veiligheid organiseert
de gemeente samen met de veiligheidspartners diverse
voorlichtingsbijeenkomsten.

Dinsdag 16 oktober: veiligheidsmarkt

De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners
aan de veiligheid in onze gemeente. Daarbij werken wij
steeds meer samen met inwoners en bedrijven op het
gebied van preventie. Inwoners weten immers als geen
ander wat er in de buurt speelt. In een aantal wijken in
Aalsmeer hebben wij WhatsAppbuurtpreventie om zaken te signaleren, zoals inbraken, vandalisme
en overlast.
Dit najaar gaat de gemeente aan de slag met nieuw veiligheidsbeleid. Naast veiligheidspartners
en professionals willen wij hier ook u, als inwoner of ondernemer, bij betrekken. Veiligheid is immers een verantwoordelijkheid van ons allemaal. U kunt er zelf ook veel aan doen. Daarover leest
u meer op deze pagina’s.
Jeroen Nobel, Burgemeester van Aalsmeer

Veiligheidsmarkt op het Praamplein (weekmarkt) met
brandweer, politie en gemeente. Politie geeft voorlichting over
woninginbraken, de brandweer over brandveilig leven.

Maandag 22 oktober:
voorlichting ‘t Kloosterhof
Voorlichting senioren en veiligheid ’t Kloosterhof.
Politie geeft voorlichting over veiligheid in en om het huis en op
straat, onder andere over het herkennen van babbeltrucs en veilig
pinnen. Start: 15.00 uur

4,11 en 18 oktober oktober:
huisbezoeken Brandweer
De brandweer gaat de huizen langs om bewoners advies
te geven over brandveiligheid en gratis rookmelders op te
hangen. Ze gaan deze keer naar Aalsmeer-Oost, met name de
straten in de koningsbuurt.
Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie en
brandveiligheid op www.aalsmeer.nl/veilig

Houd brand buiten de deur:
schaf een rookmelder aan
Bij brand zijn de eerste drie minuten cruciaal. Dan kunt u de brand nog klein houden of op tijd
wegkomen. Tips voor een brandveiliger leven.
Hang een rookmelder op
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het
inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U
wordt dus niet wakker van de rooklucht. Doordat
de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel
bewusteloos. Vaak al binnen enkele minuten!
Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.
Pas op voor vlam in de pan
Brand in de keuken ontstaat vaak, doordat de
vlam in de pan slaat. Dat komt, omdat de pan te
heet wordt of voedsel in de pan droogkookt. Blijf
bij de pan als u kookt, gebruik een kookwekker om
droogkoken te voorkomen en houd brandbare spullen zoals pannenlappen, keuken- en theedoeken op
veilige afstand van het fornuis.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen is de kans dat er bij uw wordt ingebroken maar liefst 90%
kleiner. Om het certiﬁcaat ‘veilige woning’ te krijgen moet uw huis voldoen aan een aantal eisen op
het gebied van inbraak- en brandpreventie:
• Goedgekeurd en gecertiﬁceerd
• Verlichting bij voor-, achter- en
hang- en sluitwerk op alle
tuindeuren;
bereikbare deuren en ramen, en • Een rookmelder op een centrale
eventuele lichtkoepels. Denk ook
plaats op elke verdieping;
aan de garage of schuurdeur!;
• Zicht op degene die voor de
deur staat.

Het certiﬁcaat “Veilige
Woning” geeft bij de meeste
verzekeringsmaatschappijen
een jaarlijkse korting op uw
inboedelpremie. Meer informatie
vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

AALSMEER.NL/VEILIG

Toch vlam in de pan? Deksel erop, gas uit, afzuigkap uit en 20 minuten laten staan.

Laat de televisie niet op stand-by staan
Een televisie die aanstaat, trekt stof aan en dat
kan kortsluiting veroorzaken. Daarom is het beter
om de televisie helemaal uit schakelen als u niet
kijkt.
Rook nooit in bed
Het gebeurt helaas nog te vaak dat iemand met
een brandende sigaret in slaap valt.
Maak een vluchtplan
Wat doet u als er brand uitbreekt? Kunt u dan wel
snel genoeg uw huis uit komen? Een vluchtplan
helpt. Bent u minder goed ter been? Dan kunt u
misschien met uw buren afspreken dat u hen belt
in geval van nood.

Inbraakpreventie begint bij uzelf!
Inbrekers zijn handig en komen vaak veel makkelijker uw woning binnen dan u denkt. Vooral het
keukenraam en andere ramen aan de achterkant zijn zwakke plekken. Met relatief beperkte maatregelen kunt u inbraakgevoelige plekken in uw woning aanpakken en uw woning veel veiliger maken.

Gemiddeld zijn er 60.000 inbraken per jaar in
Nederland. U kent allemaal wel iemand bij wie
er is ingebroken. Of misschien is er bij u zelf wel
eens ingebroken. Dan weet u dat een inbraak
veel impact heeft. Naast boosheid en verdriet
is het gevoel van onveiligheid in uw eigen huis
misschien wel het ergst. Inbrekers zijn handig en
komen vaak veel makkelijker uw woning binnen
dan u denkt.

Help uw buurt
met Burgernet
1 op de 10 Burgernetacties wordt
opgelost dankzij tips van deelnemers

Tips om inbraken tegen te gaan
• Zorg voor goede sloten en anti-inbraakstrips;
• Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning
verlaat, al is het maar even. Vergeet de ramen
en deuren op de 1e etage niet;
• Berg sleutels van raam- en deursloten goed op
en niet in de buurt van beweegbare ramen en
deuren;
• Zorg voor voldoende buitenverlichting.
Criminelen staan niet graag in het licht;
• Zorg dat klimmen naar de eerste verdieping
lastig is: zet ladders en vuilcontainers weg;
• Registreer uw waardevolle spullen en merk ze,
liefst met postcode + huisnummer.

Burgernet is een unieke
samenwerking tussen bewoners,
gemeente en politie om
Help mee aan de veilig
de veiligheid in de wijk te
heid in uw wijk
vergroten. Burgernet wordt
ingezet bij een overval, inbraak
of vermissingen. Deelnemers ontvangen een spraak- of
sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een
persoon of voertuig. Als zij de verdachte zien of andere
aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar
0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken.

Doe mee!
Hoe meer mensen meedoen aan Burgernet, hoe groter
de kans op succes. Meld u aan bij Burgernet via www.
burgernet.nl. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich
aanmelden. U kunt ook de Burgetnet app downloaden
voor Android en iPhone.

Toch een inbraak?
Bent u getuige van een woninginbraak of
vermoedt u dat er een plaatsvindt? Bel dan 112.
Constateert u een inbraak achteraf, bel dan 0900
8844. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld
Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800 7000,
of ga naar http://www.meldmisdaadanoniem.nl.

Download de
Burgernetapp

Donkere dagen
Wist u dat de meeste woninginbraken plaatsvinden aan het eind van de middag en het begin
van de avond? Veel mensen eten rond die tijd. Als er in een woning op dat moment geen licht
brandt, wijst dat vaak op afwezigheid van de bewoners. Een dief kan op dat moment zijn slag
slaan. Daarom is het raadzaam in deze donkere wintermaanden de lampen aan te laten, zodat
het lijkt alsof u thuis bent. Doe de deur op slot!

Met de gratis burgernet app ontvangt u de burgernetberichten
van de politie in uw omgeving. U
ontvangt alleen berichten waar
de politie u dringend voor nodig
heeft, zoals een diefstal of inbraak, vermiste personen, doorrijden na een aanrijding of een
beroving.

Babbeltrucs
Beroving door een ‘babbeltruc’
komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan met een
smoesje om binnen te komen. Ze ogen vaak betrouwbaar en zeggen bijvoorbeeld dat ze van de
bank of de thuiszorg zijn of dat ze de meterstand
komen opnemen. Vervolgens stelen zij uw geld en
andere waardevolle bezittingen.
Tips om babbeltrucs herkennen:
• Wees voorzichtig: open de deur niet
helemaal en gebruik een kierstandhouder of
deurketting;
• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand
namens een instantie of bedrijf komt;
• Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen en dergelijke komen nooit zonder
afspraak bij u thuis. Vraag hen later terug
te komen en bel naar de instantie om hun
verzoek te controleren;

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer: 112
• Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een
bank of de politie vraagt daar nooit naar;
• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen;
• Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis
bent. Soms komt iemand via de achterdeur
uw huis binnen, terwijl u bij de voordeur
staat te praten.

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

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

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

Baan7 Jongerendienst
met Coen Nuijten

Veel verschillende nationaliteiten in Aalsmeer

‘Food in de veiling’ zoekt
kinderen die willen koken
Aalsmeer - De gemeente
Aalsmeer kent heel veel verschillende nationaliteiten. Ieder land
heeft zo zijn eigen eetgewoontes. Tijdens de themadag ‘Food in
de veiling’ in De Oude Veiling organiseren Cultuurpunt Aalsmeer,
Dock en De Binding daarom gezamenlijk een multicultureel
lunchbuffet.
Tijdens dit buffet presenteren
jongeren met diverse achtergronden de lekkerste gerechten
uit hun land van herkomst. Alleen
of samen met hun ouders bereiden zij deze gerechten voor. Terwijl de bezoekers langs verschillende kraampjes lopen en de lekkerste gerechten proeven, vertellen de jongeren vol enthousiasme over hun land en de eetgewoontes die daar bestaan.

te doen aan dit lunchbuffet! Het
buffet is op zaterdag 3 november
van 12.00 tot 15.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat.
Wat is de bedoeling?
Van de organisatoren krijg je een
budget van 20 euro om boodschappen van te doen. Vervolgens maak je alleen of samen
met je ouders een lekker en bekend gerecht uit jouw land van
herkomst. Het handigst is het als
je een hapje maakt dat makkelijk
uit te delen is en waar je er een
aantal van kunt maken. Vervolgens presenteer je het gerecht in
een kraampje en kun jij de bezoekers alles vertellen over de achtergrond van het gerecht.

Meedoen?
Wil je meedoen aan dit multiculGezocht!
turele buffet, stuur dan een mail
Komen jouw ouders of opa of naar Lennard (lgols@cultuurpunoma uit een ander land? Of kom taalsmeer.nl) of Lizanne (Lizanjij zelf misschien uit een ander ne@debinding.nl) met daarin
land dan Nederland? Dan ben je jouw naam en land van herkomst.
van harte uitgenodigd om mee Je ontvangt dan meer informatie.

Nieuw seizoen gestart
i s o tin Tiflo
Aalsmeer - Alweer twee opkomsten heeft Tiflo gehad in de nieuwe scoutingjaar. Iiedereen is weer
met frisse moed begonnen. De
leidingen hebben een heel progamma in elkaar gezet met echt
alleen maar leuke dingentjes. Zo
gaan de scouts zaterdag 6 oktober weer overvliegen. Dit betekent dat als je te ‘oud’ bent voor
je speltak en je gaat overvliegen
naar een hogere speltak. Omdat dit vaak wel heel spannend
is, zijn er altijd één of twee meedraai dagen, zodat je de overvlieger de nieuwe groep beter leert

kennen. Dit jaar gaan de gidsen
zelfs gelijk een nachtje op kamp
met de nieuwe gidsen. Ook is de
plantenbakcommissie weer heel
erg druk met alle voorbereiding
voor de verkoop op 20 oktober.
Dan gaan alle scouts en leiding
de wijken in. Ook worden kramen op diverse locaties ingericht.
Zelfs Sinterklaas heeft zich alweer
gemeld. Nieuwsgierig geworden
naar Tiflo? Bezoek de website of
www.tiflo.nl. Uiteraard mag je altijd keertje komen kijken en meedoen. Ook kan scouting Tiflo altijd leiding gebruiken.

op en bij de diverse speeltoestellen
op de kinderboerderij in de Hornmeer en natuurlijk is het mogelijk
om alle dieren te begroeten, sommigen te aaien, en de tentoonstelAalsmeer - Op zondag 7 oktober ling te bekijken op de zolder.
is er bij kinderboerderij Boerenvreugd weer een leuke poppenkastvoorstelling te zien. Gerard ZeVoor méér lokaal
len trakteert op zijn voorstelling
‘Wie telt er mee’. Er zijn twee voornieuws
uit de regio!
stellingen. De eerste begint om
11.00 uur en de tweede start om
15.00 uur. De voorstelling kan gratis bijgewoond worden, maar bij de
ingang staat varken Beer, die graag
donaties in ontvangst neemt. Na
stil zitten bij de poppenkast kunnen de kinderen hun energie kwijt

Poppenkast op
kinderboerderij

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

krant

Leuke activiteiten in bibliotheken

Kinderboekenweek in
teken van vriendschap
Aalsmeer - Van 3 tot en met 14
oktober is het weer Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek
staat in het teken van Vriendschap. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Echte
vriendschap kent geen scheidslijn, een mooi thema voor dit jaar
met als motto Kom erbij! De Bibliotheek Amstelland organiseert een aantal leuke activiteiten voor kinderen die goed passen bij dit thema, kom jij samen
met je vriend langs?
Activiteiten
Denk je nou echt dat Tosca Menten (beroemd van Dummie de
Mummie) al haar verhalen zelf
verzint? Wel nee! Dat doen al die
personages in haar hoofd. In een
muzikale voorstelling vol grappen en grollen laat ze hen opdraven. Zing en jodel keihard mee!
‘Knotsknetter’ wordt vast een onvergetelijk Boekenfeest op zaterdag 6 oktober van 11.15 tot 12.15
uur in Bibliotheek Amstelveen
Stadsplein. Leeftijd 7+
En op zaterdag 13 oktober presenteert de bibliotheek Pim &
Pom en ‘Het Feestelijke Fiepboek’. Een ochtend vol muziek
en vrolijke liedjes. Hoe doe je
dat eigenlijk, een knal feest geven? De twee beroemde poezen
Pim & Pom hebben er hun potjes vol aan. Als dat maar goed
uitpakt… Aan de hand van een
groot 3D Pop-Up boek worden
de kinderen meegenomen in
de wereld van deze twee vrien-

den. op zaterdag 13 oktober van
10.15 tot 10.50 uur in Bibliotheek
Aalsmeer. Leeftijd 3+
Kosten per voorstelling: 4 euro
(leden) 8 euro (niet-leden). Kaartjes via www.debibliotheekamstelland.nl of in één van de Amstelland Bibliotheken. Wees er op
tijd bij, er zijn een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.
Kinderboekenkrant
Er zijn duizenden leuke, spannende, grappige, mooie of ontroerende boeken geschreven. Hoe
vind je jóuw boek in dat immense aanbod? De Kinderboekenkrant® biedt voor 6 tot 12-jarigen
een helder overzicht van de leukste boeken die er te vinden zijn.
Hij staat vol tips, weetjes en achtergronden over kinderboeken
en schrijvers. Haal vanaf 3 oktober een gratis exemplaar in de Bibliotheek Amstelland.
Kinderboekenweekgeschenk
Jozua Douglas schreef dit jaar
het Kinderboekenweekgeschenk:
De eilandenruzie. Een fantastisch
nieuw avontuur met de kinderen
van de knotsgekke president Pablo Fernando van Costa Banana.
Milja Praagman maakte het prentenboek Kom erbij. Een heerlijk
kijkverhaal voor de kleintjes.
Tijdens de Kinderboekenweek
krijg je het geschenk cadeau van
je boekhandel bij besteding van
ten minste 10 euro aan Nederlandstalige kinderboeken.

Jeugdschaken

Mooie opkomst bij AAS
in vierde jeugdronde
Aalsmeer - Maar liefst 18 jeugdige spelers deden mee aan de
vierde ronde bij AAS. Hierdoor
werd in twee zalen gespeeld, wat
de rust ook ten goede kwam. De
langste partij van de avond was
het topduel Christiaan tegen
Luuk V. Wit hield lang stand, maar
door een mooie combinatie (geforceerde reeks van zetten) wist
Luuk een dame tegen twee stukken te winnen. Christiaan verdedigde hardnekkig, maar de nauwkeurig spelende Luuk schoof het
mooi uit. Nog dramatischer verliep de partij Kjeld tegen Stijn.
Stijn stond de gehele partij beter,
maar gebruikte veel tijd. Dit omdat hij moest noteren, vond hij.
Dit seizoen is ingevoerd dat iedereen vanaf stap 4 zijn of haar partij moet noteren. Tenslotte moet
dit ook bij toernooien met langere denktijd en bovendien kunnen de partijen dan tijdens de les
besproken worden en daar leer
je veel van. Kjeld bleef goed op
complicaties spelen en Stijn begon zijn voordeel kwijt te raken,
maar gelukkig is eer in de laatste
vijf minuten geen notatieplicht
en schakelde Stijn in een hogere
versnelling. Maar helaas, met de
remisehaven in zicht liet Stijn een
toren ongedekt staan die dankbaar geïncasseerd werd door wit,
die het daarna beheerst uit speel-

de, Stijn vertwijfeld achterlatend.
Het schaakleven is hart. Jasper tegen Sam was een slachting, Jasper won al snel een dame tegen
een stuk en ging als PacMan door
de steeds leger wordende zwarte
rijen. Met vrijwel geen materiaal
meer over gaf Sam het maar op.
Konrad won van Bryan en staat
nu met Christiaan, Kjeld en Robert gedeeld tweede met 3 punten en 1 punt achterstand op ongeslagen koploper Luuk. Maar
ook lager op de ladder waren er
mooie partijen met veel strijdlust.
Robert won van Kai, Dylan van
Rink en oudgediende Kevin versloeg Pieter. Luuk B won van Rune die dit seizoen nog niet zo op
stoom is en Niek won van Victoria.
Door Ben de Leur

Aalsmeerderbrug - Zondag 7
oktober is er om 19.00 uur een
Baan7 jongerendienst in de Levend Evangelie Gemeente. Het is
een geweldige plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten en op een
eigentijdse manier over God te leren. Coen Nuijten zal deze avond
spreken over het thema Noach
#Nofilter.
Met dit thema verwijst de spreker
naar het verhaal van Noach uit de
Bijbel. Noach kreeg de opdracht
van God om een ark te bouwen.
Ondanks de mening van anderen ging hij door. Nuijten wil jongeren hiermee een hart onder de
riem steken: wees jezelf!
Coen Nuijten heeft op 20-jarige

leeftijd Jezus leren kennen. Hij is
een enthousiast spreker en heeft
een enorme passie voor God. Op
een leuke en aantrekkelijke manier vertelt hij jong en oud over
de liefde van Jezus. In 2016 heeft
hij C-generations opgericht. Door
middel van ‘fun, teach en impact’
wil hij generaties met elkaar verbinden en organiseert hij kerkdiensten waar jongeren en ouderen door aangesproken worden.
Baan7 is voor jongeren van 12 tot
20 jaar en wordt elke eerste zondag van de maand gehouden in
de Levend Evangelie Gemeente
aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. Meer info is te vinden op
facebook.com/baan7.

Noordwachter in de wolken
in het Poppentheater
Amstelland - De Noordwachter
van Poppentheater Fatsnerran
gaat zondag 7 oktober in première in het Amstelveens Poppentheater. Een grappige voorstelling over de maan en de sterren.
Kijk, de maan schijnt door de bomen! Maar het is overdag, geen
nacht! Toch staat de maan aan de
helderblauwe hemel. Heb je dat
wel eens gezien? Hoe kan dat nu?
Dat komt door de Noordwachter.
Hij is weer eens iets vergeten! Dat
heb je als je met je hoofd in de
wolken leeft. Dan moet je op pad
om het terug te draaien en beleef
je meteen avonturen. Dit alles
speelt zich af in een groot draaiend decor!
De Noordwachter is een voorstelling voor iedereen vanaf 4 jaar en

te zien in het Amstelveens Poppentheater op zondag 7 oktober
om 14.30 uur. Toegangsprijs: 8,50
euro. Reserveren kan via 0206450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Voetbal jeugd

RKDES JO9-3 pakt ruime
winst in Hoofddorp
Kudelstaart - RKDES JO9-3 is dit
seizoen bijzonder goed van start
gegaan. De eerste drie wedstrijden van dit seizoen waren voor
de beker. Alle drie de wedstrijden zijn met mooie score’s gewonnen en daarmee is de eerste plaats behaald in deze klasse.
Zaterdag 22 september speelde
het team thuis tegen Hillegom.
Een spannende wedstrijd waarbij de teams goed aan elkaar gewaagd waren. En met de tussenstand van 1-1 in de rust is deze
wedstrijd uiteindelijk in 4-4 geeindigd.
Zaterdag 29 september mocht
Kudelstaart uit spelen tegen
Hoofddorp. Nog even spannend
omdat er een ziekmelding kwam
in de vroege ochtend van Alan.
Doordat Dinand er deze wedstrijd niet bij kon zijn, zou het
team deze wedstrijd uiteindelijk zonder wissels moeten spelen. Gelukkig is het in allerijl nog
gelukt een invalspeler te regelen.
Die werd gelukkig snel gevonden
in Montasar. De broer van Ilyes
van het team JO9-1. De wedstrijd
tegen Hoofddorp ging goed van
start. Het was voor de spelers
prettig spelen met een vaste opstelling op het veld. Met Alano
op doel de eerste helft en Montasar en Samuel in de verdediging.

Ilyes en Joep op de linker en rechter vleugel mocht Edwuard in de
spits. Na een minuut of vijf kwam
het eerste doelpunt van Joep en
kwam RKDES met 0-1 voor. De
verdediging van RKDES was sterk
en daarmee speelde de wedstrijd
zich voornamelijk af op het veld
van de tegenstander. Hierdoor
zag Montasar kans met een afstandschot het tweede en derde doelpunt voor zijn rekening
te nemen. Hoofddorp merkte al
snel dat hun spel wat minder gestructureerd was en daar kon RKDES gretig gebruik van maken en
kon Edward het vierde doelpunt
maken. Uiteindelijk zag Hoofddorp kans om door de ijzersterke
verdediging heen te breken. Hierdoor stond het in de rust uiteindelijk 1-4 voor RKDES. Na de pauze heeft RKDES een keeperswissel gedaan, omdat Samuel graag
een keer in het doel wilde staan.
Joep nam hierdoor de verdediging voor zijn rekening. Dat bleek
niet helemaal zijn plek en mede
door de tegenreactie van Hoofddorp kwamen er nog drie tegendoelpunten. Snel Joep naar voren gezet door positie te wisselen
met Edward. Met deze opstelling
heeft RKDES de wedstrijd uitgespeeld en is het uiteindelijk 4-10
geworden voor Kudelstaart.
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Meer dan een verplicht nummer in huis

Trap als eyecather
In het interieur
Een trap is voor nieuwbouwwoningen met meer verdiepingen vaak
een verplicht nummer. We kiezen met z’n allen nog steeds het liefst
voor standaarduitvoeringen, meestal in hout.
Daarmee doen we de trap, die
doorgaans een prominente en
zichtbare plek in huis inneemt, tekort. Gelukkig herkennen steeds
meer architecten de schoonheid
van een trap en maken ze er een
echte blikvanger van. In nieuwe
woningen en in bestaande woningen. Trappen hebben we in verschillende vormen en maten. De
meeste woningen kennen open
trappen in de woonkamer of hal.
Een dergelijke trap die niet verstopt is achter een deur, kan een
interieur maken of kraken. De
schoonheid van een trap heeft te
maken met het gebruikte materiaal en de vorm. De eenvoudigste
vorm is de rechte trap in een schuine lijn naar boven. Heb je weinig

ruimte, dan is een spiltrap geschikt. Deze trap, ook wel draaitrap
of wenteltrap genoemd, draait in
een ronde vorm rond een centrale as naar boven. Naast de vorm is
het materiaal van belang. Er is onderscheid te maken tussen trappen van hout, natuursteen, metaal en glas. Hout heeft een warme en natuurlijke uitstraling, maar
vergt regelmatig onderhoud. Glas
en metaal kunnen wat killer overkomen, maar doen het in een modern interieur erg goed. Heb je al
een trap dan hoef je je geen zorgen te maken over de vorm. Heel
trendy is het om je bestaande trap
een nieuw leven te geven. Traprenovatie! Het bezorgt je interieur
een compleet nieuwe look.

Een traprenovatie geeft je woning een nieuw gezicht. Foto: Upstairs

Handige katoenen opbergzakken praktisch en sfeervol

Een kinderkamer
vol vrolijkheid

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:
EVELEENS
MAKELAARS O.Z.
STIJL & MEER
HAAR EN INTERIEUR

In een huis met kinderen wordt geleefd. Daar mag het best een vrolijke bedoening zijn. Ook de
kinderkamer verdient vrolijkheid. Met een leuk bed, mooi behang en niet te vergeten de woonaccessoires.
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Met mooie accessoires geef je jouw woning een eigen verhaal.
Foto: Kaat Amsterdam

Met accessoires maak je jouw
interieur compleet

Fluweel in de
woonkamer

Die horen namelijk in een kinderkamer om er echt een feestje van
te maken. Verborgen schatten,
mooie spullen, grappige lijstjes.
Daar worden de kinderen blij van.
Gelukkig zijn er voldoende leuke, sfeervolle en praktisch oplossingen. Creëer bijvoorbeeld een
gezellig plekje waar je kind uren
wil spelen op een lekker zacht
vloerkleedje in de vorm van een
wolk of ster. Heel handig zijn de

katoenen opbergzakken. Je trekt
de zak open, speelt uren op het
kleedje dat dan op de grond ligt
met allerlei spulletjes er bij en
heb vervolgens geen gedoe met
opruimen. Dat gaat in een simpele handbeweging. Een gezellige slaapkamer creëer je ook door
ook leuke combinaties te maken.
Een vrolijk nachtlampje of spaarpot in de vorm van een papieren
boot, vos, olifant of wolk. Speel-

goed dat tegen een stootje kan
en er zo mooi uitziet dat het nooit
in een kast verdwijnt.
Verder verdient de muur op
de kinderkamer aandacht. Een
mooie vintage poster, een wereldkaart van kurk, een prachtig
groot magneetbord of een letterbord met een mooie quote. Genieten. En je maakt de kamer af
met een vrolijke slinger boven je
bed.

Een mooie tafel, een comfortabele bank of een leuk behang.
Op alle fronten geef je jouw woning een eigen verhaal. Met
trendy accessoires maak je jouw interieur helemaal af.
Veel woninglabels richten zich
volledig op accessoires en halen hun inspiratie overal vandaan. Ook komend seizoen
hebben de trendwatchers zich
flink uitgeleefd. Met als resultaat mooie collecties met
kleurrijke eettafeltjes, bonte
kussens, trendy lampen en antiek ogende stoelen.
Een accessoire geeft net die
extra touch aan je interieur en
maakt je woning echt persoonlijk. Bijzonder is dat de labels ieder op hun eigen manier nieuwe trends lanceren. Het accessoire merk Kaat Amsterdam

haalt dit keer bijvoorbeeld haar
inspiratie uit reizen over de hele wereld en ontmoetingen
met nieuwe mensen en culturen. Deze indrukken zijn vertaald in unieke schatten voor
in huis. Een mooie collectie
sierkussens, plaids en spreien
brengen werelddelen als Afrika, Azië, Amerika en Europa en
zelfs de Noordpool tot leven.
Luxe fluweel, in warme aardse kleuren, afgewisseld met
exotische prints en stoere betonachtige kleurstellingen zijn
kenmerkend voor het komend
seizoen.

Maak leuke combinaties in de kinderkamer. Foto: StudioZomooi.nl
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Wielrennen: NK-goud
voor Nils Eefhoff

Opbrengst voor twee goede doelen

Kalender ‘De Schoonheid
van Aalsmeer’ is er weer
Aalsmeer - De kalenders van
‘De Schoonheid van Aalsmeer’
zijn er weer. Met prachtige foto’s
van Bianca Tas, gecombineerd
met foto’s van Klaas Groot uit Kudelstaart. Het is verrassend om
te zien hoe de foto’s van Bianca
en Klaas elkaar aanvullen en een
eenheid vormen. Zij kenden elkaar tot op heden niet, maar herkennen zich in elkaar in hun gevoel over de schoonheid, en dat
die zo dicht bij huis voor het oprapen ligt, als je er oog voor hebt
natuurlijk. Kudelstaarters, let op,
want op verzoek is er bij het maken van de kalender voor 2019
extra op gelet dat er een betere balans is tussen beelden uit
Aalsmeer en Kudelstaart.
De kalender is wederom een
‘must-have’. Een boeiende tocht
door de omgeving, vol van herkenning en vol van verrassing.
Want waar u dagelijks aan voorbij
loopt, is misschien door één van
de fotografen als ‘schoonheid’ gezien. Laat u meenemen en laat u
verrassen, door de Schoonheid
van Aalsmeer en Kudelstaart.

kinderen en jongeren ruimte en
mogelijkheden om zich in samenspel te ontwikkelen. Een
mooie missie in de samenleving,
waar de makers van de kalender
zich graag achter scharen.

Rijsenhout - De vlag kon eind
vorige week uit bij wielrenner
Nils Eekhoff. Vrijdag maakte Team
Sunweb bekend dat zijn contract bij het opleidingsteam met
twee jaar is verlengd, een dag later veroverde het 20-jarige talent
uit Rijsenhout met zijn Utrechtse
vereniging De Volharding goud
bij de nationale clubkampioenschappen. Eekhoff klaarde de
klus op het NCK met Luuc Bugter (Delta Cycling), Jarno Gmelich
Meijing (Metec), Marten Kooistra
(SEG), Etienne van Empel (Roompot) en Jos van Emden (LottoJumbo). Na 52 kilometer tijdrijden in de Flevopolder bij Dronten volgde het Zaanse DTS op 16
seconden als tweede. Het brons
was voor het zestal van De Jonge
Renner uit Oosterhout.
Twee jaar geleden werd Nils Eekhoff ook al nationaal kampioen,
toen met het juniorenteam van
De Volharding. Dit jaar veroverde hij zilver op het NK individuele
tijdrit voor beloften.

Nieuw contract
Nils Eekhoff reed zaterdag op een
wolkje na het afronden van de
contractverlenging bij Team Sunweb. “Ik heb twee goede jaren gehad bij het opleidingsteam, het is
de perfecte plek om me nog verder te kunnen ontwikkelen”, zegt
hij enthousiast. Zijn Duitse ploegleider Sebastian Deckert kijk er
naar uit ook de komende twee
seizoenen met hem te kunnen
werken. Deckert: “Aan het einde
van vorig jaar was Nils betrokken
bij een val waarbij hij een zware knieblessure opliep, maar het
was goed om te zien hoe vastberaden hij was om weer in vorm te
komen. Hij heeft zijn waarde getoond binnen het team en in augustus, als stagiair bij de World
Tour-ploeg, solide stappen gezet
in zijn ontwikkeling. We zijn ervan
overtuigd dat bij hem de komende jaren een voortdurende, opwaartse trend te zien zal zijn. Zijn
harde werken gaat zeker vruchten afwerpen.”

Rollator wandelclub
Het andere project betreft het Het kampioensteam van De Volharding met rechts Nils Eekhoff.
helpen opzetten van een rollator wandelclub in Aalsmeer en
Kudelstaart. Gezellig wat meer
bewegen, gewoon, op je eigen
schoenen en met je eigen rollator. Met elkaar en natuurlijk
met een kop koffie of thee! Gezamenlijk werken onder andere GES Aalsmeer, PACA, Fysiotherapie Kudelstaart, de gemeente
en de Schoonheid van Aalsmeer
aan een concept dat het voor iedereen mogelijk maakt deel te
nemen aan dit vooral gezellige
avontuur, dat in het voorjaar van
start zal gaan.
Dinsdagavond 2 oktober zijn de
eerste kalenders gepresenteerd
en ze zijn vanaf vandaag voor iedereen à 10 euro verkrijgbaar
bij: Fotowinkel Aalsmeer op het
Raadhuisplein, De Historische
Speeltoestel scouting
Tuin, het Boekhuis in de ZijdDe gehele opbrengst van de ka- straat, Nico-Optiek aan het Pollenderverkoop van editie 2019 dermeesterplein, de Marskramer
wordt verdeeld over twee pro- in winkelcentrum Kudelstaart, Uithoorn - Op vrijdag 26 en za- krankzinnig verhaal dat zich afjecten. De Scoutinggroep Wiol & Drogisterij de Horn aan de Beet- terdag 27 oktober staat Toneel- speelt op een camping. Uiteraard
persoonsverwisselingen,
Willem Barendsz. heeft het speel- hovenlaan en bij de Jumbo in de groep Maskerade op het podi- met
tuintoestel op het scoutingter- Ophelialaan. Op zaterdagen staat um van het Alkwin Kollege Uit- verwarringen, platte grappen en
rein moeten demonteren. Het ook de scouting Wiol & Willem hoorn met de voorstelling ‘Een - hoe kan het ook anders - deuvoldeed niet meer aan de veilig- Barendsz. met de kalenders klaar rits te ver’ van Jon van Eerd. Bij ren. De kaartverkoop is gestart,
heidseisen en er is een vervan- (bij de scouting met gepast geld het grote toneel wordt nogal dus wil je zelf zien hoe het er op
eens neergekeken op de klucht. camping de Wielewaal aan toe
gend speeltuintoestel in beeld. betalen).
Het genre van ‘makkelijke grap- gaat en of de camping wel open
De scouting verbindt en geeft Foto: www.kicksfotos.nl
pen, vele deuren en plat vermaak’ mag blijven van de inspecteur?
wordt niet serieus genomen. Het Kaarten zijn te reserveren via
kluchtspelen is echter een lastige www.toneelgroepmaskerade.nl
en technische vorm van acteren. of telefonisch te bestellen via 06Je moet heel precies zijn, haar- 10831923. Locatie: Alkwin Theascherp in je timing zitten en feil- ter Uithoorn, Weegbree 55. Aanloos aanvoelen hoe lang je een vang beide avonden: 20.15 uur.
grap kan uitspelen. Het moet er Zaal open: 20.00 uur. Foyer open:
Aalsmeer - De Nederlandse bloe- krimp in Duitsland. ”Het voorjaar los en gemakkelijk uit zien, maar 19.00 uur. Entree: 12,50 euro p.p.
men- en plantenexport blijft het was door het koude weer niet uit- je moet tegelijkertijd in een exact
recordniveau van vorig jaar aan- nodigend om bloemen te kopen. radarwerkje zitten. Deur open,
tikken, ondanks de sterk wisse- Daarna is de markt hersteld, maar deur dicht, haastverkleding, vallende weersomstandigheden in de zomer was extra moeilijk door len, (bijna) struikelen en andede belangrijkste afzetgebieden. het warme weer. Verder heeft re halsbrekende toeren uithalen
Tot en met augustus ligt de ex- niet iedere bloemist een opvol- en dat allemaal terwijl je in je rol
portwaarde op € 4,2 miljard, frac- ger, waardoor distributiepunten moet blijven. Jon van Eerd blies
tioneel minder dan vorig jaar. Dit wegvallen. En in ons segment met deze door hem geschreblijkt uit de exportstatistieken wordt de concurrentie van super- ven voorstelling de klucht in Nevan Floridata. Groei wordt ge- markten voor het gewone bloe- derland nieuw leven in, met een
realiseerd in Oost-Europa, gro- metje groter.” Gezamenlijk leverte markten als Duitsland, Enge- den Duitsland, Engeland en Italand en Italië blijven achter. Dit lië tot en met augustus € 67 mil- aandeel van die markten is welisbevestigt volgens de VGB het be- joen in. De Engelse markt staat waar klein, maar het effect van die
lang van een spreiding van ex- onder druk door de lage koers extra vraag op de prijsvorming is
portlanden. Planten doen het dit van het Britse pond, al was er in positief”, aldus Van den Berg. Hojaar beter dan bloemen in een augustus een kleine plus. In Italië gewoning: ”Bij special events buimarkt waarin de concurrentie is het consumentenvertrouwen, ten Europa zijn behoorlijke budtoeneemt.
dat een groot effect heeft op de getten voor bloemversieringen
Afgelopen maand bleef de ex- bloemen- en plantenconsumptie, beschikbaar. Dat is voor ons een
portwaarde steken op € 429 mil- gedaald.
nieuwe, behoorlijke grote groeijoen, 2% minder dan vorig jaar.
markt.”
Daarmee was augustus dit jaar de Exportspreiding
zesde maand, waarin Nederland- In de top-10 exportbestemmin- Planten in de plus
se exporteurs moesten inleveren. gen is de groei richting Polen en De exportwaarde van de pot- en
Alleen in januari en in juni werd Rusland illustratief voor het toe- tuinplanten klom tot en met aueen plus genoteerd, waardoor nemende belang van Oost-Euro- gustus met ruim 2% tot € 1,7 milde krimp van 0,2% nagenoeg pese markten voor bloemen en jard, de bloemen gaven bijna 2%
werd gecompenseerd. Op de to- planten uit Nederland. ”Oost-Eu- prijs tot ruim € 2,5 miljard. Maar Aalsmeer - De volgende soos van
tale exportwaarde van € 4,2 is de ropeanen zijn bloemenliefheb- in augustus viel de plantenexport de OVAK is op woensdag 10 oktoachterstand € 10 miljoen. Drie bers, economisch gaat het er over tegen, vooral richting Duitsland ber in het Parochiehuis aan de Gervan de top-5 exportbestemmin- het algemeen redelijk tot goed en Frankrijk. Met een aandeel van berastraat. De kaartmiddag voor
gen Duitsland, Engeland en Italië en retailketens openen steeds bijna 30% zijn de oosterburen op leden begint om 14.00 uur. De soos
staan op een achterstand, Frank- meer vestigingen. Zij nemen afstand de belangrijkste markt op 26 september is gewonnen
rijk is vergelijkbaar met vorig jaar bloemen en planten mee in hun voor bloemen en planten uit Ne- door Jan van der Drift met 5847
en alleen Polen noteert een plus. pakket en vergroten daarmee de derland. In het bloemensegment punten. Op twee is Thea van Aalst
markt”, weet Mesken.
staat Engeland op de tweede geëindigd met 5428 punten, op
Herkenbare krimp in top-5
Floridata signaleert ook een rela- plaats en bij de planten Frankrijk drie Loek Pieterse met 5208 punLijnrijder op Duitsland Lourens tief grote groei op vliegbestem- met aandelen van respectievelijk ten en plaats vier was voor Rinus
Buskermolen met 5077 punten.
van Starkenburg herkent de mingen in het Verre Oosten. ”Het 16% en 12%.

Hilarische camping-klucht
toneelgroep Maskerade

Groei export bloemen en
planten in Oost-Europa

Jan op één bij
OVAK-soos

Opbrengst voor ‘Dag van de Leven’

Geslaagde zesde editie
van Tour de Poel
Aalsmeer - Afgelopen zondag 30
september stond de start- en finishboog weer uitgestald bij het
Westeinder Paviljoen voor de zesde editie van Tour de Poel. TeamTimmerman, die deze tocht jaarlijks organiseert, had weer vier
mooie routes uitgezet van verschillende afstanden. De 110 kilometer ging via Ouderkerk aan
de Amstel, langs de Vecht bij Muiden, richting Naarden waarna
de tocht weer afboog naar OudLoosdrecht. Via de Woerdense
Verlaat en vervolgens De Hoef
ging de route weer richting de
finish in Aalsmeer. Voor degene
die dit te hoog gegrepen vonden,
was er een route van 70 kilometer. Deze liep gelijk op met de 110
tot aan Driemond. Daarna boog
de tocht voor Weesp af en ging
via Baambrugge, Loenersloot en
Woerdense Verlaat weer richting
Aalsmeer. Voor de recreanten was
ook een leuke tocht van 40 kilometer uitgezet. Deze liep door
het Amsterdamse Bos naar Ouderkerk aan de Amstel en ging
via de Nessersluis en Amstelhoek
weer terug naar het eindpunt in
Aalsmeer. En ook dit jaar was er
voor de kleintjes weer een leuke route van 10 kilometer door
Aalsmeer uitgezet.
Hoewel het in de ochtend nog
koud was, scheen de zon volop
en dit prikkelde menigeen om
zijn of haar fiets uit de schuur te
halen. Vanaf 8.00 uur was de inschrijftafel geopend en kwamen
de fietsers zich aanmelden voor
de verschillende tochten. Bij het
inschrijven kregen ze de route
uitgereikt en kon een stuk fruit
meegenomen worden voor on-

derweg. Een record aantal deelnemers, waaronder zelfs deelnemers uit onder andere Emmeloord en Wageningen, ging enthousiast op pad. Halverwege de
diverse routes was er gelegenheid gebruik te maken van een
pauzeplaats, waarna men al dan
niet na het drinken van een kop
koffie/thee, de route kon vervolgen.
Eenmaal terug bij het Paviljoen
wachtte een warm onthaal door
de leden van TeamTimmerman.
Zij werden ditmaal bijgestaan
door leden van Stichting Dag van
je Leven. Onder andere Dirk Box
en Dennis Wijnhout zorgden mede met muziek voor een goede
sfeer aan het einde van de tocht.
Stichting Dag van je Leven is ook
het goede doel waar TeamTimmerman zich dit jaar voor inzet.
De opbrengst van Tour de Poel
gaat naar deze Stichting die mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke handicap de dag
van hun leven wil bezorgen. Voor
meer informatie over deze Stichting kan gekeken worden op
www.dagvanjeleven.org.
De grote opkomst, maar vooral ook de vele positieve reacties
van de deelnemers, heeft er voor
gezorgd dat TeamTimmerman
weer zeer tevreden terugkijkt op
het afgelopen weekend. “Met behulp van sponsors en andere betrokkenen hebben we er weer
een succes van kunnen maken,
onze dank is groot”, aldus TeamTimmerman. Wilt u/jij meer informatie over Team Timmerman?
Kijk dan op Facebook of op www.
teamtimmerman.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

Klaverjassen bij
Geluksvogels

Spanning stijgt
bij ‘Onder Ons’

Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub de Geluksvogels. Het hele
jaar door wordt er op de woensdagavond in het Dorpshuis teKudelstaart gekaart vanaf 20.00 uur.
Op 26 september is het klaverjassen gewonnen door Loes Versteeg met 5656 punten. Bert van
der Jagt werd tweede met 5605
punten en Martin Loos derde met
5273 punten. De poedelprijs was
deze week voor Jan Ramp met
3525 punten.

Aalsmeer - De spanning is al
weer voelbaar bij bridgeclub Onder Ons. Wie stijgt of wie moet
een stapje terugdoen? Nog twee
sessies om hier iets aan te doen!
De resultaten van 26 september
in de A-lijn: 1e Ton Leuven en Ben
van Herk met 69.79, 2e Bert Huiskes en Hans Visser met 62.50% en
3e Ria Slagboom en Kees Brockhoff met 57.29%. In de B-lijn: 1e
Joris van der Zwaard en Jan Geleijn met 62.92%, 2e en 3e gedeeld: Anneke en André Lanser
en Jaap en Henk Noordhoek met
57.08%. In de C-lijn: 1e Ans van
Maanen en Henny van der Laarse
met 60.94%, 2e Sima Visser en Lia
Huiskes met 60.21% en 3e Toon
en Dirma Koningen met 58.54%.

Bingo en darten
in De Quakel
De Kwakel - Vrijdag 12 oktober is
er een gezellige bingo in Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan
16 in De Kwakel. De koffie staat
vanaf 19.30 uur klaar en de ballen gaan rollen om 20.00 uur. Zaterdag 13 oktober is er weer darten in De Kwakel. Het dorpshuis is
het strijdtoneel voor het zevende
Open Kwakelse koppeltoernooi
501. Deelname kost 8 euro per
koppel. De inschrijving start vanaf 12.00 uur en de wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met Pieter Langelaan via 06-11434716

Kaarten bij Ons
Aller Belang
Aalsmeer - Buurtvereniging Ons Aller Belang gaat weer beginnen met
de kaartavonden. Op dinsdag 9 oktober zijn kaartliefhebbers van harte welkom om te komen klaverjassen. De kaartavond wordt gehouden
in het Parochiehuis aan de Gerberastraat, open vanaf 19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Het kaarten begint om 20.00 uur. Na 3 spellen gekaart te hebben, wordt weer
de befaamde loterij gehouden.
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Darttoernooien bij Poel’s
Eye gaan weer beginnen

Zaalvoetbalcompetitie

Dubbele cijfers voor
Amsec Piller bij ZABO
Aalsmeer - Afgelopen weekend
is de ZABO zaalvoetbalvereniging
van start gegaan met de competitie. Tijdens de openingsavond
van de 43e jaargang werden
maar liefst vijf nieuwe zaalvoetbalteams verwelkomt. Veel nieuwe gezichten op de sportvloer,
maar ook oude bekenden die
zijn aangeschoven bij een nieuw
team. De eerste speelronde van
het seizoen 2018/2019 vond zaterdag 29 september plaats in hal
2 van sporthal de Bloemhof. Omdat er zoals vanouds weer tien
ploegen deelnemen aan de ZABO is de aftrap van het eerste duel vervroegd naar 18.30 uur. De
teams van LEMO en International
Smokers hadden de eer om het
seizoen te openen. LEMO werd
getrakteerd op een nederlaag en
hield géén punten over aan deze partij. Nieuwkomer International Smokers boekte bij hun eerste ZABO wedstrijd direct een
knappe 6-1 overwinning. Vervolgens verschenen de spelers van
Street Football Team en Football
Fanatics op het strijdtoneel. Football Fanatics pakte de drie wedstrijdpunten door te zegevieren
met 4-1. De derde wedstrijd van
de avond was de ontmoeting tussen Amsec Piller en het team van
Woei. Anders dan de einduitslag
doet vermoeden kende Woei een
uitstekende openingsfase. De
ploeg stond halverwege de eerste helft op een 0-2 voorsprong.
Hierna toonde Amsec Piller herstel en trok de stand voor de rust
in evenwicht: 2-2. Het ging even
snel in de openingsfase van de
tweede helft. Binnen vijf minuten
had het team van coach Richard
Piller drie doelpunten geproduceerd en vergrootte de voorsprong tot 5-2. Tijdens de resterende speeltijd van het tweede
bedrijf kon het publiek vijf goals
bewonderen, de laatste viel in
blessuretijd en Amsec Piller sloot
de partij af met dubbele cijfers.
Eindstand 10-2. Wilbert Klijmij

werd topscoorder van de avond
met zes fraaie treffers en Mark
Pothuizen tekende voor vier doelpunten. Opvallend detail: bij de
seizoenstart verscheen de ploeg
van Woei met zeven wisselspelers, ongetwijfeld een ZABO-record. Rond het tijdstip van 21.00
uur was de aftrap van de ‘topper
van de avond’. Polonia Aalsmeer
moest het opnemen tegen Green
Fingers Uitzendbureau oftewel
de kampioen van vorig seizoen
speelde tegen een nieuw sterk
team met diverse spelers die
voorheen uitkwamen voor Bolas
Underwear. De ploegen bleken
zéér aan elkaar gewaagd. In de
derde minuut viel de openingstreffer en de 0-1 werd tevens de
ruststand. In het begin van de
tweede helft verdubbelde Green
Fingers Uizendbureau de voorsprong: 0-2. Polonia Aalsmeer
toonde veerkracht en boog in
een tijdsbestek van acht minuten de achterstand om naar een
3-2 voorsprong. Een spannende
slotfase diende zich aan en vijf
minuten voor tijd viel de beslissing: 4-2. Polonia Aalsmeer scoorde in blessuretijd nog éénmaal
en sloot de partij af met een 5-2
zege. De slotwedstrijd van speelronde 1 ging tussen Joga Bonito
en HFC Haarlem. Laatstgenoemde ploeg speelde nog in de tenue’s van vorig seizoen (team
Met & Co) en ging de rust in met
een 0-1 voorsprong. Joga Bonito
wist in de tweede helft twee keer
het vijandelijke doel te vinden:
2-1. Acht minuten voor het einde
scoorde HFC Haarlem gedurende een man-meer situatie de 2-2
gelijkmaker. Beide ploegen toonden in de slotfase aanvalsdrift en
HFC Haarlem werd de uiteindelijke winnaar. Eén minuut voor het
eindsignaal viel het bevrijdende
doelpunt: 3-2.
De tweede speelronde van de
ZABO volgt zaterdagavond 13
oktober in de Proosdijhal in Kudelstaart.

Badmintonnen van jong
tot oud bij Volant’90
Kudelstaart - Het nieuwe badminton seizoen is begonnen.
Badminton is een attractieve
sport waarbij veel lichaamsbeweging vereist wordt en is daarom
goed voor ‘lijf en leden’. Badmintonvereniging Volant ‘90 is een
bloeiende sportclub die gelegenheid geeft aan de jeugd vanaf 8
jaar en senioren tot zolang zij het
vermogen hebben de sport badminton te beoefenen. Het nieuwe seizoen is al weer een paar
weken oud. Elke dinsdagavond
spelen recreanten en competitiespelers met elkaar in de Proosdijhal te Kudelstaart. De jeugd
wordt op een speelse wijze begeleid en getraind door meerdere enthousiaste senioren. Enkele jeugdleden en senioren doen
mee aan de regionale competitie. De jongste jeugdleden (tot
12 jaar) spelen een uur en beginnen om 18.30 uur. Daarna spelen
de jeugdleden vanaf 12 jaar een
uur vanaf 19.30 uur. De jeugdcompetitiespelers hebben tevens
de gelegenheid om vanaf 20.30
uur samen te spelen met de senioren, waardoor ze op een speel-

Kudelstaart - Morgen, vrijdag 5
oktober, start de dartsclub Poel’s
Eye dan eindelijk weer met de
vrijdag toernooien in het Dorpshuis ‘Het Podium’ van Kudelstaart.
Twee weken geleden was weliswaar de Open Kudelstaart, maar
dat was het eerste van de drie zaterdag toernooien bij de Poel’s
Eye. De vrijdag toernooien kenmerken zich door de wisselende
deelnemers. Regelmatig komen
er nieuwe darters aanwaaien, of
laten oude bekenden hun gezicht
weer eens zien. Ook zijn er meerdere darters die slechts een enkele keer per seizoen meedoen.
Voor de losse bezoekers zijn de
speelavonden een gezellig toernooi op zich, voor de regelmatig aanwezige darters staan de
vijftien vrijdagen met rood omcirkelt op de kalender. De speelavonden zijn zo georganiseerd
dat er in de loop van de avond
vier niveaus ontstaan. Zowel de
geoefende als de meer recreatieve darters komen zodoende aan
hun trekken. Man of vrouw, jong
of oud, hoog niveau of recreatief,
iedereen is welkom. De avond begint met poules met daarna een
tussenronde. De darters worden
zodoende door hun eigen prestaties in vier niveaus gesorteerd.
Op het eind van de avond zijn er
maar liefst acht finalisten en vier
uiteindelijke winnaars. Alle finalisten gaan met een prijs huis-

se manier veel ervaring opdoen
en alle oefenstof in praktijk kunnen brengen. Nieuwe leden worden opgevangen en naar behoefte begeleid bij hun eerste oefeningen. Er is gelegenheid om, als
men dat wil, zich onder begeleiding van ervaren spelers verder
te bekwamen. Maar gewoon (wekelijks) een shuttletje slaan, behoort ook tot wat Volant ’90 biedt
aan ouderen met of zonder badminton ervaring. Volant ’90 is een
goed geleide club met veel actieve leden die behulpzaam zijn bij
veel activiteiten. Deze zijn veelal
gericht op integratie van spelers
van elk niveau. Vanzelfsprekend
is iedereen vrij al dan niet mee
te doen. Deelname aan competitie is dus niet verplicht. Na afloop
van de speelavond is er gelegenheid om met elkaar te genieten
van alles wat de kantine in de
Proosdijhal te bieden heeft. Belangstellenden worden van harte
uitgenodigd om dinsdagavond
eens te komen kijken en om te ervaren of het badmintonspel iets
voor u/jou is. Kijk voor meer inforKudelstaart - Afgelopen vrijmatie op: www.volant90.nl.
dag kende schaakclub Westeinder zijn eerste externe wedstrijd tegen het veel sterker geklasseerde Kennemer Combinatie. De donderdag daarvoor werd
ZATERDAG 6 OKTOBER:
United/DAVO 2 - S.C.W. 3 11.30 u er nog door een klein aantal geF.C.AALSMEER
S.C.W. 4 - V.E.W. 3
14.30 u oefend maar velen bleven thuis!
Argon 1 - F.C.A. 1
14.30 u sv.R.A.P. 12 - S.C.W. 5
12.30 u De interne kende daardoor geen
F.C.Castricum 2 - F.C.A. 2 12.00 u Overbos 35+ - SCW 35+ 14.30 u schokkende resultaten behalve
F.C.A. 3 – sv.B.S.M. 2
14.30 u Geuzen 45+ -S.C.W. 45+ 16.45 u dat Gerard Verlaan Gerard van
F.C.A. 4 – Watergr.meer11 14.30 u
Beek versloeg. Op zich geen verHertha 4 - F.C.A. 6
14.15 u ZONDAG 7 OKTOBER:
rassing dat in een partij met twee
FCA35+1 - Ouderkerk 35+14.30 u F.C.AALSMEER
Gerards een Gerard wint, maar
F.C.A. 45+1 - T.O.V. 45+1 14.30 u F.C.A. 1 - Nicolaas Boys 1 14.00 u Gerard is al vet in de tachtig en
Vrouwen
F.C.A. 3 - Zwanenburg 6 11.30 u speelt nog als een jonge God, d4
F.C.A. V1 - IJmuiden V1
12.00 u F.C.A. 4 - Hoofddorp 5
14.00 u en gaan.
F.C.A. V2 - Stormvogels V1 14.30 u F.C.A. 5 - Hoofddorp 14 11.30 u Het achttal dat een dag later
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S.
moest aantreden was door een
Aalsmeer - Ontspanning en ge- In de poule van vier, waar Vin- Vrouwen
Alphen 1 - R.K.D.E.S. 1
14.00 u handvol afzeggingen een menzelligheid zijn het belangrijkste cent in speelde, eindigden drie Roda’23 V1 - RKDES V1
14.30 u R.O.A.C. 2 - R.K.D.E.S 2
10.30 u gelmoes van Kudelstaarters,
tijdens het darten op de dinsdag- personen met een gelijk aan- S.C.W.
R.K.D.E.S. 3 - Sloterdijk 2 12.00 u Aalsmeerders, Uithoornaars en
avonden in het Middelpunt. De tal punten waardoor een beslis- S.C.W. 1 - Kagia 1
14.30 u S.D.Z. 4 - R.K.D.E.S. 4
13.30 u een verdwaalde Duitser. Opgeradio staat aan, dus er is een ge- sende leg nodig was om te be- S.C.W. 2 - Swift 5
12.00 u R.K.D.E.S. 5 – H.S.V.’69 2 12.00 u togen toog het achttal richting
zellig muziekje. De bar is open en palen wat de eindvolgorde zou
Heemstede in de blijde veroner kan een drankje gekocht wor- worden Vincent werd daar eer- FC Aalsmeer zaterdag had CSW op bezoek. De club uit Wilnis wist als derstelling dat men als kannoden. Er wordt voor aanvang een ste, Peter Bakker tweede en Ger- eerste te scoren, maar het antwoord van Aalsmeer liet niet lang op zich nenvlees zou dienen, maar als
poule-indeling gemaakt. Een ben de Vries derde. Henk van der wachten: 1-1. Hierna wist Aalsmeer de doelman niet meer te passeren, het even kan met rechte rug en
poule bestaat doorgaans uit drie Stroom, die overigens steeds be- CSW wel. Eindstand 1-2. Foto: www.kicksfotos.nl
gestrekt been erin. Duitse teamof vier personen. Dan kunnen de ter gaat gooien en overgestapt
genoot Thomas von das Meer onderlinge wedstrijden begin- is naar een andere set darts, was
nen. Onderwijl wordt er wat ge- dinsdag helaas niet erg succesvol.
praat en gelachen, maar ieder- Maar hij blijft er lol in houden. De
een probeert toch om zijn te- avond werd weer feilloos georgenstander te verslaan. Ben van ganiseerd door Marieta Dolk, die
Dam gooide in de poule zelfs ook steeds bereid is om de stand
een mooie 180 score ( het hoogst bij te houden. Een snelle en hoge
haalbare). Daar er met een dubbel uitgooi van een spelletje is wenAmstelveen - Maandag 15 okgeëindigd moet worden, komt er selijk om de winst te behalen, en
tober om 19.30 uur presentenog best wat geluk bij kijken. Zo deze week gooide Ben van Dam
ren voormalig topsporters Joyhad Ben van Dam het in het be- de hoogste, namelijk 85.
ce Sombroek (hockey) en Andgin zeer moeilijk tegen Hans Dolk Als je 16 jaar of ouder bent en het
res Landman (marathon schaaten Franklin Dolk. Vincent Beuk- spelletje darts ook eens wilt kosen) een avond over sport, traiman won zijn eerste twee partij- men spelen, kom dan gerust eens
ningen en hoe je dat op een vertjes soepel, maar verloor even la- langs. Deelname kost 2,50 euro
antwoorde manier kan aanpakter toch van Gerben de Vries. Uit- per avond. De zaal in buurthuis
ken in Ziekenhuis Amstelland.
eindelijk werd het een spannen- het Middelpunt aan de WilhelDat doen zij samen met cardiode vijfsetter in de finale tussen minastraat 55 gaat om half acht
loog Su-San Liem, die vertelt over
Ben en Vincent, en Vincent redde open en de wedstrijden starten
het sporthart. De avond is er voor
het net niet.
om acht uur.
jongeren én voor ouderen. Joyce
Sombroek werkt als arts-assistent
de geworden met 1663 punten tweede plaats met 1419 punten en Andres Landman als fysiotheen Marjo Sym heeft, als derde, en Map Ebbinge is in deze klasse
1648 punten bij elkaar gesjoeld. derde geworden met 1366 punDe top drie van de B-klasse is ten.
als volgt: Edwin Eikelenboom als De uitslagen en andere informanummer één met 1625 punten. tie over Sjoelclub Rijsenhout zijn
Rijsenhout - Op donderdag 27 Brakel met 1779 punten. Op de Els van der Linden met 1579 pun- ook te lezen op de Facebookpagiseptember was de tweede sjoe- derde plaats is Rien Ravensber- ten op de tweede plaats en Plo- na van de vereniging of via www.
Aalsmeer - Op vrijdag 5 oktolavond van het seizoen bij sjoel- gen geëindigd met 1705 pun- nie Verdel is op deze avond der- rijsenhout.info.
club Rijsenhout. In de hoofdklas- ten. In de klasse A liggen de uit- de geworden met 1499 punten. De volgende sjoelavond is op ber is er weer koppelkaarten bij
se was Thomas van Brakel weer slagen van de top drie heel dicht Ruud Maas is in de C-klasse eer- donderdag 11 oktober vanaf buurtvereniging Hornmeer in
de nummer één met 1983 pun- bij elkaar. Als eerste Nel Joore met ste geworden met 1457 punten. 19.30 uur in dorpshuis De Reede het buurthuis aan de Dreef 1. Iedereen is van harte welkom. Aanten, gevolgd door Lineke van 1665 punten. Elly Lanser is twee- Henny van der Neut behaalde de aan de Schouwstraat.

waarts. Voor de regelmatig komende darters zijn er nog extra
prijzen. Zo is er bijvoorbeeld na
telkens drie speelavonden een
periode kampioen. Na het seizoen wordt de Top Tien gehuldigd. De vorig jaar aangeschafte surround led verlichting zal de
dartborden weer verlichten, een
zeer fraai gezicht. Uiteraard worden de spelletjes Mystery Out en
de Triple Pot weer gespeeld. Kortom, genoeg reden om te komen
darten in het Dorpshuis van Kudelstaart. Van te voren opgeven is
niet nodig. Thuis blijven is echter
pas echt onnodig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus hopelijk tot vrijdag 5 oktober, en anders (ergens) later in het seizoen.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de
website www.poelseye.nl is nog
allerlei informatie te vinden.

Schaakclub Westeinder:

‘Helemaal niet zo gek
gespeeld’

Wedstrijden veldvoetbal

Iedere dinsdagavond in ‘t Middelpunt

Hoogste uitgooi voor Ben
van Dam bij dartavond

normaal een vaste waarde in het
tweede - kende zijn 15 minuten
van wereldfame door zijn tegenstander in een belabberde stelling toch in één zet mat te geven.
Richard speelde remise waardoor
het tussenstandje in het voordeel
van Westeinder was, hing daar
een Uberraschung in de lucht?
Helaas ging het daarna vlot bergafwaarts op alle borden waar Peter als eerste moest buigen, hierbij dient aangetekend te worden
dat Willem en Maarten een goede stelling in zware tijdnood teniet zagen gaan en Piet naast zijn
tegenstander nog twee niesende en rochelende tegenstanders
kende in de vorm van toeschouwers met loopneuzen. Dat kwam
zijn concentratie niet helemaal
ten goede. Wellicht dat Huup en
Koen remise zouden hebben kunnen houden. Eigenlijk helemaal
niet zo gek gespeeld ondanks
de 6,5 - 1,5 nederlaag. Komende
donderdag gaat het weer los in
Dorpshuis Kudelstaart, check alle uitslagen op www.schaaklcubwesteinder.nl

Informatie-avond over
verantwoord sporten

Thomas van Brakel flikt
het weer bij Sjoelclub

Koppelkaarten
BV Hornmeer

rapeut in Ziekenhuis Amstelland.
Beiden weten als geen ander wat
sport met je lichaam kan doen.
Vanuit hun ervaring en deskundigheid wijzen zij de weg naar
een gezonde manier van sport
beleven.
Over het belang van een juiste mindset, een goede balans
en rust. Vooraf opgeven heel
graag en dit kan via www.ziekenhuisamstelland.nl. De Vrienden
van Ziekenhuis Amstelland, die
deze avond organiseren, heten je
van harte welkom!
vang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De eerste kaartavond voor de competitie is gewonnen door Maaike Spaargaren
met 5798 punten. Op twee Bert
Kluinhaar met 5565 punten en
Bert van de Jagt met 5236 punten derde. De poedelprijs was
voor Kees Noordhoek met 3259
punten.

38

4 oktober 2018

Handbal: Green Park en
Hasselt gelijk (26-26)

Voetbalcompetitie

RKDES tegen Warmunda:
Venijn zat in de staart
Kudelstaart - Afgelopen zondag
30 september de eerste thuiswedstrijd van RKDES in deze competitie. RKDES won vorige week nog
met 0-2 van Nicolaas Boys, terwijl
Warmunda (de tegenstander deze dag) een pak slaag kreeg van
WVC. In vergelijking met vorige
week mocht Mano van Veen wel
vanaf de aftrap spelen ten koste
van Lennart Kok en speelde Brian van Weerdenburg als linksachter op de plek van Dennis Pronk.
Warmunda was niet gekomen
om weer een dikke nederlaag
te incasseren en gooide er een
hoop opportunisme in en verdedigde met veel mensen die er
dan ook stoer en mannelijk ingingen, wat ze dan ook al gauw twee
terechte gele kaarten opleverde,
ook Rick Verkuijl kreeg geel voor
praten. De eerste grote kans was
voor Indy van Koert, maar zijn inzet ging van dichtbij hoog over.
Na 20 minuten de eerste serieuze
kans voor Warmunda, maar keeper Blokzijl pareerde fraai. RKDES
was de licht betere ploeg en dat
leidde tot een strak schot van Mano van Veen, maar de uitblinkende 16 jarige keeper van Warmunda redde even fraai. Vlak voor rust
moest de plaatselijk FC toch een
domper incasseren, omdat Rick
Verkuijl dom hands maakte en
terecht zijn tweede gele kaart
kreeg voor getoverd, dus rood.
RKDES verder met tien man.
De tweede helft ging RKDES spelen met twee spitsen waarvan er
één een uitgelezen kopbal kon
geven, maar Jordy Vrolijk kopte over. Gijs Lentjes kwam in de
ploeg voor Elias Elhadji, zodat Arnaud van Leeuwen een linie naar
voren ging spelen. Warmunda
kreeg de kans om de scoren te
openen, maar de teennagel van
de spits was net te kort om een
voorzet van rechts binnen te tikken, RKDES dus door het oog van
de naald. In de 65e minuut kreeg
Kudelstaart toch wat meer ruimte
op het veld, want de scheidsrech-

ter stuurde zowel Daan Duizendstra en een speler van Warmunda van het veld nadat ze het samen even niet zo eens waren, negen tegen tien dus. De ruimte op
het veld werd daardoor groter en
dat was dan weer in het voordeel
van de Kudelstaarters die beter
met de ruimte omgingen. Indy
van Koert kreeg een eigenlijk niet
te missen kans, maar alleen voor
de keeper redde laatstgenoemde met een prachtige reflex, 0-0
bleef het op het scorebord. Tien
minuten voor tijd kreeg de goed
ingevallen Frank Brugman een
ideale kans om toch nog de punten in Kudelstaart te houden
maar wederom redde de keeper van Warmunda voortreffelijk. Vlak voor tijd kwam de Afas/
Nieuwendijk formatie ook nog
met acht man te staan toen verdediger Troy Zwanenberg na vermeend commentaar wel heel
makkelijk zijn tweede gele kaart,
dus rood, moest incasseren. Maar
met acht man wilde RKDES toch
de overwinning, maar de goal viel
aan de andere kant. Een voorzet
van links werd bij de tweede paal
binnen gelopen, zodat het in de
90ste minuut 0-1 werd. Met acht
man ging RKDES wanhopig op
zoek naar de gelijkmaker en ver
in blessuretijd viel hij ook nog.
Het was Arnaud van Leeuwen
die de bal over de keeper heen
lobde, 1-1. Indy van Koert had
zelfs de 2-1 nog op zijn schoen,
maar dat voorkwam de keeper
van Warmunda die de absolute hoofdrol opeiste in deze wedstrijd. Al met al een teleurstellend
resultaat in een wat teleurstellende wedstrijd. Gelijk geëindigd en
met ook nog eens drie rode kaarten voor de Kudelstaarters. Goed
dat de reservebank zondag met
acht reservespelers gevuld was,
aanstaande zondag tegen en in
Alphen aan de Rijn vanaf 14.00
uur zeker drie man minder op de
bank!
Eppo

Tafeltennis

Gelijke spelen voor teams
Bloemenlust 1 en 2
Aalsmeer - In de uitwedstrijd tegen AMVJ 2 heeft Bloemenlust 1
een verdienstelijk resultaat geboekt met een 5-5 gelijkspel. Het
was een spannende en gelijk opgaande wedstrijd met maar liefst
zes partijen die pas na een vijfde
game beslist werden; twee in het
voordeel van Bloemenlust en vier
voor de thuisploeg. Bart Spaargaren en Ed Couwenberg wisten beiden twee tegenstanders
te verslaan. Johan Berk had niet
zijn avond en wist maar één keer
te winnen. Het dubbelspel werd
met 11-7 in de vijfde game verloren door Bart en Johan.
Bloemenlust 2 ontving in de
Bloemhof koploper ASSV 2, die

in de voorgaande drie wedstrijden nog maar drie partijen had
hoeven inleveren (27 punten uit
30 partijen). Door drie zeges van
Jan Spaargaren, die daarmee een
ASSV-er van zijn 100% score afhaalde, en twee overwinningen
van Dirk Biesheuvel zorgde Bloemenlust 2 ervoor dat er in één
keer vijf verliespunten bijkwamen.
Helaas kon Philippe Monnier tegen deze sterke tegenstanders
niet tot scoren komen en moesten Jan en Dirk ook het dubbelspel inleveren. Tegen de gedoodverfde kampioen was de 5-5 puntendeling zeker een prima resultaat.

Waterpolocompetitie

Heren 1 verliest eerste
thuiswedstrijd
Aalsmeer - Heren 1 speelde afgelopen zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen
titelkandidaat BZ&PC uit Bodegraven. Een zeer sterke ploeg,
maar de heren van Oceanus
speelden de wedstrijd met hart
en ziel! Tot 3-4 ging het gelijk op,
waarna de heren uit Bodegraven
uitliepen tot 3-7, mede door veel
uitsluitingen bij Oceanus
In de derde periode ging het bij
Oceanus opeens draaien. Door
doelpunten van Kevin Melman,
Dennis Reijnders en Jos Vergeer
(2x) kwam Oceanus op 7-7. Via

Herman van Zijverden kwamen
de heren zelfs voor het eerst op
voorsprong. In deze periode wist
keeper Stanley Moolhuijsen met
een aantal superreddingen zijn
doel schoon te houden.
Door een man meer kwam er
zelfs een kans om op 9-7 te komen, maar door slordig balverlies en een snelle uitbraak kwam
BZ&PC in plaats daarvan op 8-8,
één seconde voor het einde van
de periode. Deze tegenvaller
kwamen de heren niet meer te
boven. In de laatste periode liepen de Bodegravers gestaag uit

Wedstrijdzeilen

WZW Sextant Cup voor
team van B&W
Aalsmeer - De viering van
het 100-jarige bestaan van de
Aalsmeerse
watersportvereniging ‘Westend’ in 2017 was het
feestelijke moment om de jaarlijkse zeilwedstrijden tussen de
bestuurders van de Aalsmeerse watersportverenigingen een
nieuwe impuls te geven. Dat is
Westend goed gelukt; de nieuwe ‘WZW Sextant-Cup’ is een uiterst fraaie sextant in hardhouten
kistje. De Aalsmeerse verenigingen werken samen als ‘Westeinder Zeilwedstrijden’ bij de organisatie van zeilevenementen op de
Westeinderplassen. Vast op het
programma staan de weekends
rond Pasen met de Grand Prix
d’Aalsmeer in de internationale
Drakenklasse, het Combi-weekend voor de jeugd, de komst van
de Ronde en Platbodemjachten
en de surfwedstrijden, zoals komend weekend de GPA, de Grote Prijs Aalsmeer. Het team van
WV Aalsmeer mocht vorig jaar
als eerste haar naam in het kistje laten graveren en was dus het
‘te kloppen team’. De wedstrijden
werden vanaf WV Schiphol verzeild op een korte baan voor de
uitloopsteiger, waar zich ‘s middags een grote groep toeschouwers en fans verzamelde. Wedstrijdleider Geert Bakker had een
schema klaar liggen, waarbij gestart werd met de snelle twee
J22’s van WVAalsmeer en iedereen één keer tegen de anderen
zou varen. Maar door de zwakke wind kon deze zogenaamde
round robin niet compleet worden verzeild.

Winst voor Dames 1
De tweede wedstrijd van Dames 1 vond plaats in Hoorn waar
zij speelden tegen het team S.G.
West-Friesland. Omdat deze
ploeg gepromoveerd was uit de
tweede klasse waren de dames
van Oceanus nog niet bekend
met hun spel. Het eerste doelpunt van Oceanus viel uit een
mooie midvoor actie van Wyke
Nieuwenhuizen. Daarna gevolgd
uit een man-meer een mooi doelpunt van Sofie van der Ven, waarmee er een goede toon was gezet voor de eerste helft van de
wedstrijd. Deze eerste helft hadden de dames veel kansen vanuit
de midvoor en hadden deze ook
mooi afgemaakt en veel doelpunten kunnen maken. Onder deze doelpunten viel de geweldige
blinde achterwaartse lob van Noella Hond die de keepster van de
tegenpartij niet zag aankomen. In
combinatie met een sterke pressing op het hele veld creëerde

ken, kon ook. Dames 1 van Green
Park Aalsmeer namen het zaterdagavond in De Bloemhof op tegen Kwiek uit Raalte. Ook bij deze twee teams werd het een ware
krachtmeting. Om en om wisten
de ploegen de keepsters te passeren. De rust ging Aalsmeer in
met 1 puntje achterstand (17-18).
Ook in de tweede helft bleven de
beide ploegen knokken en kwamen om de beurt op voorsprong.
Aalsmeer trok uiteindelijk aan het
langste eind en mocht het hardst
gaan juichen. Winst met 31-30.
Aanstaande zaterdag 6 oktober
spelen de dames van Green Park
opnieuw thuis in De Bloemhof.
Dan komt Bentelo op bezoek. De
wedstrijd begint om 19.15 uur.

Rudolf wint bij
Ouderensoos

Trudy Knol met 408 punten, op
twee is Gerard de Wit geëindigd
met 531 punten en plaats drie
was voor Bets Teunen met 534
punten. Bij het klaverjassen was
deze week, Rudolf Häusller met
5561 punten de aller beste, gevolgd door Greet de Jong met
5527 punten en Regina Geleijn
met 5190 punten. Inlichtingen
bij mevrouw R. Pothuizen: 0297
340776.

wedstrijden en opmerkelijk, door
het team van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente
Aalsmeer, waartoe zowel waarnemend burgemeester Jeroen Nobel als wethouder Robbert-Jan
van Duijn kwamen opdagen. Volgens eigen zeggen had de burgervader een tiental jaren geleden op een platbodem voor het
laatst gezeild, maar met bestuur- Winst Dames 1
lijk inzicht zorgde hij voor een er- Dichter bij huis tophandbal kijvaren derde man aan boord bij
Arjen van Mil (WV Schiphol).
Arjen is onder meer overall winnaar van de WV Schiphol-Handicaps 2018 en komt aan de start bij
het World Airline Sailing Championship dat volgend jaar in Nederland wordt verzeild. Met Arjen
aan het helmhout werd vervolgens één keer gewonnen maar
ook één keer verloren. Maar ook
het team van WV Aalsmeer verloor de eerste finale-race en wist
het team van Westeinder Zeilwedstrijden op het nippertje van
twee zeges af te houden, door
een uitgekiende bakboord-manoeuvre bij de benedenboei.
Gelijke stand
Per saldo weer een gelijke stand
voor de drie finalisten en vervolgens was de wind op. Geheel terecht werd besloten om de Sextant-wisselprijs toe te kennen aan
de burgermeester, onder de strikte voorwaarde dat volgend jaar
opnieuw een B&W-team meezeilt
om de eer te verdedigen. Met die
toezegging werd een buitengewoon geslaagde zeildag afgesloten. De Westeinderplassen vormen met de Grote Poel een schitterende locatie, niet alleen voor
de wedstrijdzeilers, maar vooral ook voor de recreatieve watersporters. Surf voor alle informatie over het wedstrijdzeilen in
Aalsmeer naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl.

Drie finalisten
Na een tussenstand van twee
keer vier races waren er drie
teams met een gelijk puntenaantal. Zij scoorden drie keer
winst en één keer verlies. Besloten werd om nog drie finale-races te varen door de teams van
WV Aalsmeer, Westeinder Zeil- Theo van Mierlo.
naar 13-8, waarna Kevin de eindstand op 13-9 bracht. De tweede
nederlaag van het seizoen dus,
maar met het vertoonde spel en
inzet gaan er zeker nog punten
gepakt worden.

Aalsmeer - De heren handballers
van Green Park Aalsmeer speelden afgelopen zaterdag 29 september een uitwedstrijd tegen
het Belgische Hasselt. De ploegen waren aan elkaar gewaagd,
er werd over een weer gescoord.
Toch was het Hasselt dat met 1310 winst de ruststand bepaalde.
Na de break kwam Aalsmeer terug en wist de achterstand om te
buigen in winst.
Met nog zes minuten te spelen stond er 1 puntje meer over
Green Park op het scorebord (2223). De spanning was om te snijden, want met nog anderhalve
minuut te spelen was het 25-25.
Wie pakt de winst? Green Park
Aalsmeer of Hasselt? Allebei niet
of allebei wel: De eindstand was
26-26. Doelpuntenmakers voor
Aalsmeer waren: Remco en Vaidas elk 5, Tim 4, Erik 3, Robin, Marwin en Quinten elk 2 en Jim, Samir en Rob elk 1. Overige uitslagen in de BeNe League: Kras Volendam-Quintus 43-29; OCI LionsTongeren 20-21; Bocholt-Sportling Nelo 38-32; Hurry Up-Herpertsz Bevo 38-26 en Sasja-Visé
26-29.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een
gezellige kaartmiddag in het
Dorpshuis van Kudelstaart van
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en (nieuwe) kaartliefhebbers zijn van harte welkom.
ze een ruime voorsprong op. Na Op donderdag 27 september
twee partjes stond de score op is het jokeren gewonnen door
4-9 in het voordeel van Oceanus.
Helaas verliep de tweede helft
van de wedstrijd iets moeizamer
en liet de sterke verdediging gaten vallen. Oceanus kreeg veel
vrije ballen en uitsluitingen tegen waardoor er langzaam meer
tegendoelpunten vielen. Uitein- Aalsmeer - De volgende kaartdelijk hebben de dames de stra- avond van Allen Weerbaar is op
tegie aangepast en in man-min- maandag 8 oktober in het Midder situaties de bal uit het doel delpunt in de Wilhelminastraat.
weten te houden. Deze wedstrijd De deur staat uitnodigend open
die halverwege een flinke omkeer vanaf 19.30 uur, voor inschrijving
maakte is toch mooi geëindigd in en eventueel een kopje koffie of
thee. Om 20.00 uur start het kaarwinst voor Oceanus met 11-8!
ten. De inleg is voor iedere avond
1,50 euro. Ook een avondje kaarOverige eindstanden:
ten in clubverband? KaartliefHeren 2 - IJsselmeeuwen 2: 12-1
hebbers zijn van harte welkom.
Heren 3 - ZPC Amersfoort 6: 8-5
Voor eventuele vragen kan geDe Vuursche 3 - Heren 4: 4-16
beld worden met Lida de Nooij
Woerden o19- Oceanus o19: 9-8
via 0297-325040. De grote winOceanus o15 - DAW o15: 6-14
ZPCH/Oceanus/De Amstel o17 - naar van de vorige kaartavond
was de heer van Bemmelen met
De Duinkikkers o17: 5-9
De thuiswedstrijden in zwembad 5263 punten, gevolgd door Dirk
De Waterlelie voor zaterdag 6 ok- Janmaat met 5133 punten. Matty
van Tol eindigde met 5068 puntober:
ten op drie. Lida de Nooij ging
15.00 uur: Dames 2 - De Zaan 6
met de poedelprijs naar huis. Bij
15.45 uur: Heren 4 - De Zaan 9
16.30 uur: Jongens o19 - DAW het jokeren was Lenie Schuit de
beste en laatste werd Marty Groeo19
nendijk.
17.15 uur: Dames 1 - VZV 2

Kaartavond bij
Allen Weerbaar

Dikverdiend
Zondag 30 september speelde Heren 2 thuis en tegenstander was Tachos uit Waalwijk. De
eerste helft sloot Green Park
Aalsmeer af met een keurige 1610 winst. Halverwege de tweede
helft wist Tachos terug te komen
tot 25-22. Aalsmeer zette er een
‘aanvals-tandje’ bij en hier kregen
de Tachos heren geen grip meer
op. Een dikverdiende overwinning van 30-22 voor Aalsmeer!
Foto: www.kicksfotos.nl

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 9 oktober houdt kaartclub Ons Genoegen de volgende speelavond in
een zaal van het Hofplein, ingang
van het Kloosterhof in de Clematisstraat. Aanvang is 19.30 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Deelname kost 3 euro per persoon.
Klaverjassen en rummikuppen
staan op het programma en iedere kaarter gaat met een prijsje naar huis. Iedereen is welkom,
ook nieuwe mensen die zin hebben in een avondje ontspanning.
Het klaverjassen tijdens de eerste
speelavond is met 5838 punten
gewonnen door mevrouw Wegman. Op twee met 5718 punten
de heer Oliemans en de derde
plaats met 5356 punten was voor
Truus van der Helm. De poedelprijs is dit keer uitgereikt aan Essy van Es met 3652 punten. Bij het
Rummikuppen was Alie Hoving
met 64 punten de beste. De poedelprijs ging hier naar Rita Wiebes, met 239 punten.

