A
JA

R PAKT
!

SINDS 1

888

K R A NT D

WWW.MEERBODE.NL

TEL: 0297-341900

EDITIE: AALSMEER

8 OKTOBER 2015

DE

JE AL 127
IE

127

1

KORT NIEUWS:

KITCHEN AID KEUKENAPPARATEN DEMONSTRATIE

Fietser over het
hoofd gezien

VOOR HET GEHELE ASSORTIMENT
SPECTACULAIRE HERFST-KORTING VAN 20%

Aalsmeer - Op vrijdag 2 oktober om tien voor acht in de
ochtend heeft een bestuurder
van een auto een fietser op de
rotonde bij de Dreef over het
hoofd gezien. Fietsers en voetgangers hebben voorrang op
deze rotonde in de Hornmeer.
De fietser kwam ten val, maar
liep geen zwaar letsel op. Hij
kon met wat spierpijn weer op
zijn licht beschadigde fiets stappen. De auto heeft lakschade.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer • Tel. 0297-385281

ZATERDAG 10 OKTOBER VANAF 12.00 UUR
TIJDENS DE DEMONSTRATIE 10% KORTING

Uitgezonderd: elektrische apparaten (10%), bestellingen, kerstcollectie, aanbiedingen

Gratis parkeergelegenheid

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

3 Winkeldieven
aangehouden
Aalsmeer - De afgelopen week
heeft de politie drie verdachten
van winkeldiefstal aangehouden voor verhoor. Alle drie waren betrapt op het stelen van
goederen uit een supermarkt
op het Poldermeesterplein. De
diefstallen werden gezien door
medewerkers, waarop de politie gealarmeerd is. De drie zullen de snelrechtprocedure ingaan. Op korte termijn kunnen zij een uitspraak van justitie verwachten.
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De eerste bestuurdersspelden zijn door burgemeester Nobel uitgereikt aan René Martijn en Nanda Houet.

Opnieuw ingevoerd door burgemeester Jeroen Nobel

Bestuurdersspeld voor alle
raadsleden en wethouders
Aalsmeer - Twee stoelen midden
in de raadzaal, waar gaan de mededelingen van de voorzitter over? Het
was een verrassend en positief gebaar van burgemeester Jeroen Nobel afgelopen donderdag 1 oktober tijdens de raadsvergadering. Hij
heeft besloten de waardering voor
politici weer in te voeren. In 2014
werd de raadsspeld van verdienste vervangen voor een glas met inscriptie. Volgens Nobel was dit ‘bedankje’ niet al te best ontvangen. En
dus komt de raadsspeld, ingevoerd
in 1989 en een ontwerp van edelsmid Rob Sipkes, terug.

Opnieuw geïntroduceerd, onder
een andere naam en op een ander
moment. Niet meer aan het einde
van een raadsdeelname, maar tijdens. En waarom 1 oktober? “Omdat 2 oktober het rapport van Bas
Eenhoorn over het functioneren van
de gemeenteraad wordt gepresenteerd en 1 april als niet echt geloofwaardig wordt gezien”, grapte Nobel. Bestuurdersspeld is de nieuwe
naam. De eerste twee die officieel
in het zonnetje werden gezet waren
René Martijn van AB (vicevoorzitter
van de raad) en, om gelijk gestemd
te blijven volgens de grondwet (zo

zei Nobel) een vrouw, Nanda Houet, raadslid voor de VVD. Ze kregen
onder applaus midden in de raadzaal de bestuurdersspeld uitgereikt.
De lof was niet alleen voor deze
twee actieve raadsleden. Ook alle
andere leden van de gemeenteraad
kregen deze waardering, inclusief
de wethouders. Omdat, aldus Nobel,
ook zij de rol van ambassadeur voor
Aalsmeer vervullen. “Draag de speld
met waardigheid, zowel binnen als
buiten het gemeentehuis. Uw werk
wordt gewaardeerd en het vervullen
van deze publieke functie mag gezien worden.”

Wethouder op bezoek bij 60 jaar getrouwd echtpaar
HERFSTBIJLAGE 2015

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

wonen, interieur, style, tuinen,inspiratie en ideeën

Mede mogelijk gemaakt door: Gerard Keune Antiek • Van Berkel Aannemers • Jos Janmaat • Stichting Sienergie • Blauwhoﬀ Bouwcenter • KZN
Assurantie & Advies • Philippo keukens • Sanidump • Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) • Outlet homedezign • Decorette Piet • Hartelust

zie onze site:
meerbode.nl

Janus en Til Sparnaaij: Nog
steeds jongetje en meisje

facebook.com/

me geen moment.” Mevrouw puzzelt nog graag en is creatief met de
kleinkinderen. “De dagen vliegen
om!” De twee doen bijna alles zelf.
Samen de was, samen boodschappen, samen koken. En er is altijd
hulp van de kinderen. Ook nichtje
Lize wordt geprezen voor haar assistentie. “Zij is geweldig voor ons.”

AAnbiedingen

MiniMA
Zie pagina 6 of
www.aalsmeer.nl/
aanbiedingenminima

Vlooien
MARKT

AMsTelVeen

10 & 11 oktober

De emergohal
Donevents.nl
0294-237320

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Aalsmeer - Afgelopen maandag 5
oktober was het bruidspaar Sparnaaij-Mantel precies zestig jaar getrouwd. Na een schriftelijke gelukwens van Zijne Majesteit de Koning werd er ook een bezoekje gebracht namens Gemeente Aalsmeer.
Wethouder Ad Verburg kwam dinsdag met een prachtig boeket bloemen en een kopie van de trouwakte op visite bij het stel. De pers
mocht daarbij aanwezig zijn. Janus
en Til Sparnaaij kennen elkaar al bijna hun hele leven. Ze waren buurjongen en meisje, want woonden tegenover elkaar in de Weteringstraat.
Til: “We deden samen altijd opzoekertje, knikkeren en bussietrap en
in de pubertijd, we waren een jaar
of vijftien, is bij ons de vonk overgeslagen. Tien jaar later trouwden we.”
“Jongetje en meisje zijn we altijd gebleven hoor”, zegt meneer Sparnaaij
opgewekt. Het stel is nog zeer helder van geest en met hun vijfentachtig behoorlijk fit. Meneer fietst nog
altijd en mevrouw doet dat op de

hometrainer. “Ik heb zeven maanden volledig plat gelegen in het ziekenhuis en ben sindsdien niet meer
zo goed ter been helaas. Maar het
gaat stapje voor stapje vooruit.” Het
paar kreeg vijf kinderen: Bernard,
Meinske, Ans, Peter en ‘nakomertje’ Jan. Ze zijn, op Bernard na, allemaal aanwezig. Hij heeft het Locked
in syndroom. Gelukkig kon hij er op
de zestigjarige huwelijksdag wel bij
zijn. “Dat was gisteren het mooiste
cadeau dat we konden krijgen.” Aldus het bruidspaar. Naast vijf kinderen, kwamen er zeven kleinkinderen
en er is één achterkleinkind. Nummer twee en drie zijn op komst en
daar wordt met smart op gewacht.
Er heerst een ontspannen, gezellige sfeer in huize Sparnaaij en er
worden veel grapjes gemaakt. Het
is duidelijk dat het een hecht gezin
is. Mevrouw Sparnaaij: “We zijn heel
tevreden. Iedereen is goed met elkaar. Ook de aanhang. Ja we hebben een mooi leven. Heerlijk de kinderen allemaal vlakbij. Ik verveel

Juwelierszaken
Ad Verburg zegt bewonderenswaardig dat de familienaam echt een begrip is in Aalsmeer en meneer Sparnaaij antwoordt dat hij daar ‘knap
hard’ voor gewerkt heeft. Eigenlijk
was het helemaal niet de bedoeling
dat hij de zaak overnam. Er waren
heel andere plannen als jonge jongen. Hij wilde bij de Marine vliegdienst. Was daar zelfs al aangenomen. Toen overleed vader op jonge
leeftijd en werd er door moeder beslist dat hij en zijn broer de juwelierszaak overnamen. In 2000 is de
zaak overgenomen door Meinske
en Jan en in 2019 wordt het honderdjarige bestaan daarvan gevierd.
Janus Sparnaaij blijft echter betrokken en gaat nog zo’n keer of drie
per dag in de winkel kijken. Achter de schermen heeft Til ook altijd meegeholpen. “Boekhouding,
parelcolliers rijgen, ik deed van alles. Maar bovenal was ik er voor de
kinderen.” Janus vult liefdevol aan:
“En moeder zijn, dat is een vierentwintiguurs-dienst hoor!” Door veel
bestuurlijk werk voor onder andere de hervormde kerk, Rustoord en
de Winkeliersvereniging is meneer
Sparnaaij twintig jaar geleden geridderd in de orde van Oranje Nassau. Met trots laat hij zijn speld zien
met de bijbehorende documenten.
“Dat was destijds echt een verrassing, ik wist van niets!” Er wordt nog
honderduit gekletst in het gezellige appartement aan de Chrysantenstraat waar het echtpaar reeds
tien jaar woont. Daarvoor woonden
zij tweeëndertig jaar naast het Bonte Schort met uitzicht op de Poel.
Mevrouw verzucht: “Elke dag had-

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.
Gezocht: gemotiveerde en enthousiaste boxmedewerker.

Het beste personeel op de juiste plek

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

www.antennagroep.nl

Commissie Ruimte en Economie

Appartementen op locatie
postkantoor in vergadering
Aalsmeer - Er valt veel te bespreken tijdens de vergadering van de
commissie Ruimte en Economie op
dinsdag 13 oktober in het gemeentehuis. Op de agenda van de commissievergadering staat onder andere de nieuwe invulling van de locatie van het postkantoor aan de
Stationsweg. Het gebouw is al jaren eigendom van De Nijs Project,
maar tot nu toe vond geen ontwikkeling plaats. Het gebouw staat leeg
en wordt door antikraak beheerd.
“Het gebouw verkeert ruimtelijk in
deplorabele staat en vormt een storende dissonant in het centrum”, aldus geschreven in de quickscan van
de gemeente.
Om tot herontwikkeling te komen
heeft de gemeente met de eigenaar
gesproken en dit heeft resultaat gehad. De Nijs heeft voorgesteld om
het postkantoor te slopen en op de
locatie, inclusief het achtergelegen
terrein en groen, een appartementencomplex van circa 30 woningen
met bijbehorende parkeervoorzieningen te realiseren. De Nijs heeft
voorgesteld om deze groenstrook
bij de ontwikkeling te betrekken.
Het college kan zich hier in vinden.
“De kwaliteit van de acht populieren hier is redelijk, maar populieren
zijn van oudsher geen bomen voor
een dorpskern. Het groen vormt
geen onderdeel van de vastgelegde
Aalsmeerse groenstructuur.”

Verhuizing Action
Ook geprobeerd is om het pand van
Ahold Vastgoed (Action) en de winkelstrip van het Nieuwe Polderhuis
te betrekken bij het plan, maar dit
is vooralsnog niet gelukt. “Het polsen van de mogelijkheid om de Action te verleiden te verhuizen naar
de Zijdstraat heeft vooralsnog niet
tot resultaat geleid”, zo schrijven de
bestuurders. De appartementen die
gebouwd gaan worden, zullen geschikt zijn voor zowel starters als
senioren. De maximale toegestaande bouwhoogte is 13 meter.
Aan de fracties wordt in de commissievergadering gevraagd in te stemmen met de ontwikkelrichting voor
appartementen.
Besluitvorming
staat gepland in de raadsvergadering van 29 oktober.

den we daar qua uitzicht een ander schilderij. De zon, de golven.
En als er ijs lag..” Zoon Jan weet het
nog goed: “Het was, als we konden schaatsen, net de zoete inval bij
ons. Moeder maakte snert en choco met rum en er was altijd genoeg
voor iedereen. Mooie tijden.” Toch is
het echtpaar gelukkig met de stek
waar ze nu wonen. Ze kunnen nog
altijd de watertoren zien en, heel
bijzonder, de twee populieren die ze

als jonge boompjes zelf ooit hebben
gepland in hun tuin aan de Westeinderplassen.” Op de laatste vraag
of de familie nog wensen heeft
wordt er resoluut gereageerd: “Dat
we nog lang gezond blijven. Maar
nog belangrijker; dat we ooit weer
kunnen communiceren met onze
oudste zoon.” Zijn twee broers en
twee zussen beamen dat: “Bernard
moet weer terug in de familie-app!”
Door Miranda Gommans

Herenweg en Polderzoom
Ook op de agenda van Ruimte en
Economie: Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud Aalsmeer, Aanvullende calamiteitenregeling bestemmingsplan Woonarken, Vaststellen 1e herziening bestemmingsplan Schinkelpolder (tegenover Mr.
Jac. Takkade 8), Startnotitie bouwkavels Herenweg 61 en naast nummer 99 en Fase 1 De Tuinen van
Aalsmeer, deelgebied Polderzoom.
De commissievergadering begint
om 20.00 uur en is openbaar. Inspreken is mogelijk na aanvraag.
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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
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
11 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met David Bouwman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker:
Klaas van Denderen. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Henk
Klein Nagelvoort. Collecte: Ouderenwerk. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
P.J. Verhagen, Harderwijk. Organist: W. Spaargaren. Om 18.30u.
meeting point.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met dhr. R.L. Antes uit Ridderkerk. Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Freek van Balen. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. M.
Janssens uit Utrecht en 16.30u.
met ds. J.W. Ploeg uit Asperen.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer
eucharistieviering.
Zondag 9.30u. in Karmelkerk
Jongerenviering met S. Marcantognini m.m.v. Karmelkoor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. viering met m.m.v.
koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt
Seringenhorst,
Parklaan 27. Op dinsdag 13 oktober met Hoite Slagter: De Filippenzenbrief.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare,
Zwarteweg
98.
Maandag 12 oktober om 20u.
met evang. Arjen ten Brinke.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Con Amore wil
oud papier
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore zoekt inkomsten
voor de vereniging door middel van
inzameling van oud papier door de
leden zelf, maar ook zo mogelijk van
de middenstanders uit Oost, die hun
vaste stek op de Hoge Dijk kwijt zijn
Als proef komt er een container op
maandag 12 oktober beschikbaar
voor inlevering, daarna op 7 december. Als het allemaal lukt, wordt in
het nieuwe jaar elke eerste maandag van de maand een container
geplaatst op de parkeerplaats van
the Beach aan de Oosteinderweg
247a. De container staat er van 9.00
tot 19.00 uur.

Brandwonden Stichting
houdt collecteweek

Zonnig en gezellig verlopen

Aalsmeer ontdekken met
Step by Step editie zes
Aalsmeer - Wat een happening, de
zesde editie van Step by Step. Afgelopen zaterdag 3 oktober vond dit
buitenevenement plaats vanaf een
nieuwe locatie, café Sportzicht. Een
grote tent was neergezet voor de
kroeg in de Sportlaan voor de aanmeldingen van de teams en natuurlijk om een drankje te drinken. Achteraf was de tent misschien niet nodig geweest, het was een stralende dag! Om half vier mocht het eerste team starten. Niet gelijk de weg
op met de steppen, maar eerst even
een oefenrondje op de atletiekbaan. De parkeerlocatie naast de
baan werd gebruikt als opslag van
de steppen voor alle deelnemers en
dat waren er niet weinig: Bijna 600!
Step by Step heeft iets weg van de
Pramenrace. De tocht gaat weliswaar over de weg, maar is ook bijzonder populair, groeit jaarlijks qua
deelnemersaantal, kent ook opdrachten en wie verkleed komt,
maakt kans op een prijs. Keurige heren en dames gezien, evenals
bruidjes, beertjes, ‘oudjes’, can can
danseressen en heel veel oranje
veiligheidshesjes met de namen van
de teams. Over de teamnaam wordt
nagedacht, veelal wordt een link gelegd met een ander evenement. Het
Aalsmeers Bromfiets Genootschap
was bijvoorbeeld omgedoopt tot
Aalsmeers Step Genootschap.
Step by Step editie zes ging dwars
door Aalsmeer en langs heel veel
horeca en hier moesten allerlei spelopdrachten uitgevoerd worden.
Heel bijzonder waren de opdrachten in zwembad de Waterlelie en bij
Levarth. Al met al een geweldig evenement. Prima verlopen en met een
groots (overwinnings)feest tot slot
gevierd in café Sportzicht met een
optreden van Rick van der Kroon en
muziek van de dj’s Kees Markman,
Marcel Wilkes en Michael.
Overigens niet niks zoveel kilometer
steppen. Misschien wel veel deelnemers zondag en maandag met behoorlijke spierpijn...

bij de spelopdrachten en niet op basis van hun scores met betrekking
tot de antwoorden op alle vraagopdrachten. De derde prijs is dit jaar
gewonnen door team ‘Zijn we er al
bijna?’ met captain Dennis Brouwer
aan het stuur. De tweede prijs is gewonnen door team ‘Stuurloos’ onder
leiding van Brigitte Wels en de eerste plaats kwam toe aan team ‘Neus
in de wind’ van captain Dennis de
Jong. De originaliteitprijs is dit jaar
welverdiend in handen gevallen van
team ‘Wat gaan we doen?’ met een
bruid als captain: Ramona van den
Ochtend. Dit team had zich verkleed
als bruid met haar bruidmeisjes,
voor allen dezelfde handgemaakte
jurkjes tot in de kleinste details met
corsages, bloemboeket, ballonnen
en blikjes aan de steps. Jacco en
Jenifer willen benadrukken dat ze
ontzettend veel leuke out-fits gezien
hebben en kunnen het zeer waarderen dat de teams dit voor het evenement over hebben. Het geeft echt
een extra dimensie aan het evenement vinden zij. De organisatoren
Jacco en Jenifer zijn zeer blij met
deze zesde editie. “Een nieuwe locatie, meer deelnemers, meer vrijwilligers, nieuwe facetten rondom
de route en toch is alles gelopen zoals we hoopten dat het zou verlopen! Naast vele positieve geluiden,
ook nog een paar goede tips voor
volgend jaar meegekregen, waar wij
zeker iets mee gaan doen!”
Wie de vrijwilligers persoonlijk wil
komen bedanken voor hun bijdrage aan deze onvergetelijke dag, kan
hen vrijdag 9 oktober om 21.00 uur
in café Sportzicht treffen, dan worden de vrijwilligers namelijk in het
zonnetje worden gezet. En kan er
gezellig nagepraat worden over het
evenement. De foto’s van afgelopen
zaterdag zullen zo spoedig mogelijk
op de facebookpagina van Step by
Step Aalsmeer worden geplaatst.

Prijzen teams
Alle teams waren op tijd binnen
en konden dus kans maken op de
mooie prijzen. Een heel werkje om
alle opdrachtenformulieren door te
nemen, de ranking aan te geven en
de totale eindstand te berekenen.
Maar ook dit is weer keurig en zorgvuldig uitgevoerd door trouwe vrijwilligers. De teams die dit jaar in
de prijzen zijn gevallen, hebben dit
vooral door hun snelheid verdiend

Tegenslagen overwinnen
Ambassadeurs Jeroen, Britt, Sharon
en Veronica hebben na hun ongeluk

Meeting Point in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Zondag 11 oktober
wordt in de Dorpskerk weer gestart
met Meeting Point. Om 18.30 uur
komt Gendro Schijff met zijn band,
bekend van onder andere Opwekking, optreden. Een avond vol aanbidding, woord en actie. Gendro zal
spreken over Leef 58. Het belooft
een bijzondere avond te worden.
Daar wil jij toch ook bij zijn? Waar:
Dorpskerk in de Kanaalstraat.

Eenmalig zingen
bij kerstkoor
Rijsenhout - Houd jij van zingen,
maar wil je niet op een koor? Voor
kerstmorgen is het jeugdwerk Rijsenhout op zoek naar zangers en
zangeressen die onder leiding van
André Keessen een aantal liederen willen instuderen. De groep gaat
vanaf 1 november vijf keer op zondag
oefenen van 11.30 tot 12.30 uur. Iedereen vanaf 12 jaar, die mee wil zingen, is welkom. Lid zijn van de kerk is
geen vereiste en de zangers en zangeressen hoven geen super talenten
te zijn. Met elkaar moet het heel mooi
gaan klinken. Speel je een instrument en wil je meespelen? Ook van
harte welkom! Opgeven via: jeugdwerkrijsenhout@gmail.com. Meer informatie is op te vragen bij Marianne
van der Vlugt: via 06-40254616.

Bijbelverhalen
in Oost-Inn

Liefst veertig winnaars!

Bijeenkomst KMTP over
voortuinen Kudelstaart
Aalsmeer - Afgelopen zomer hebben 18 juryleden van de KMTP Groei
en Bloei de voortuinen in het centrum van Kudelstaart bekeken op
hun bijdrage aan het straatbeeld.
Ook de bewonerscommissie leverde
twee juryleden en er was vooraf contact met Eigen Haard die haar huurders erop attent maakte dat er méér
aandacht zou moeten komen voor
de omgeving van hun woningen.
Daar ook KMTP Groei en Bloei deze
zomer het centrum van Kudelstaart
hadden gekozen voor een beoordeling van de voortuinen kwam er
contact met de bewonerscommissie. Na de beoordeling kwam de ju-

ry bij elkaar en worden de 40 groenbonnen toegewezen aan de bezitters van evenzovele goed verzorgde tuinen, de groenbonnen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente, de bewonerscommissie, een tuincentrum en Groei en Bloei afdeling
Aalsmeer. De winnaars zijn uitgenodigd om op donderdag 15 oktober
om 20.00 uur naar buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 te komen. Hier worden de tuinen met een
presentatie getoond en krijgen de
winnaars een foto en de groenbon.
Interesse? Ook niet winnaars zijn 15
oktober welkom in buurthuis Hornmeer.

Actie bedank
Mantelzorger

haar dan met een mooie bos bloemen. Dat regelt Zorg en Zekerheid
graag voor u. Want ook de zorgverzekeraar waardeert ze inzet. Schrijf
een persoonlijke boodschap aan uw
mantelzorger en stuur deze in. Op
10 november, de Dag van de Mantelzorg, worden de bloemen namens u bezorgd. Meedoen kan tot
30 oktober. Alleen de eerste 500 inzendingen ontvangen een bloemengroet. Overige inzendingen ontvangen de persoonlijke boodschap via
een kaartje. Kijk voor meer informatie op www.zorgenzekerheid.nl.

Aalsmeer - Op 10 november is
het de Dag van de Mantelzorg. Een
mooie aanleiding voor Zorg en Zekerheid om de mantelzorgers in het
zonnetje te zetten. Om te laten zien
dat hun inzet voor de samenleving
wordt gewaardeerd. Mantelzorg is
tijd maken voor elkaar. Blij met alle tijd en zorg van de buurvrouw, uw
tante of uw zoon? Beloon hem of

Aalsmeer - Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld
in oktober. Want van 11 tot en met
17 oktober is het collecteweek. Bij
voordeuren in heel Nederland klinkt
die week de vraag: ‘Heeft u nog
wat over voor de Brandwonden
Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. 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 en leven in een
samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel
moet bewijzen.

Aalsmeer - Op woensdag 14 oktober van 19.45 tot 20.45 uur worden
Bijbelverhalen verteld. In films, muziek, boeken en schilderijen wordt
regelmatig verwezen naar verhalen
uit de christelijke cultuur. Ook op
televisie en in de sociale media komen deze onderwerpen voorbij. In
de Oost-Inn wordt de mogelijkheid
gegeven meer over de Bijbel te weten te komen. Belangstellenden zijn
van harte welkom in Oost-Inn in de
Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. En natuurlijk is er zoals gebruikelijk op woensdag van 9.30 tot
10.30 uur inloop, peuter-instuif en
knutselen. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Zondag inloop
voor 65+ers
Aalsmeer - Zondag 11 oktober is
de maandelijkse inloop voor 65+
ouderen in de Zijdstraat 55 (Doopsgezinde Kerk). Het thema van de inloop, die wordt gehouden van 15.00
tot 16.30 uur, is ‘een (on)geluk zit in
een klein hoekje’, momentjes van
schoonheid en geluk. Er klinkt een
verhaal, er wordt een lied gezongen
en de groep luistert naar muziek
waar het thema ook in door zal klinken. De inloop begint met een kopje
koffie of thee en de ontmoeting met
elkaar. Steeds vaker weten mensen
de weg naar de ‘inloop’ te vinden.
Deze weg is voor alle 65 plussers
uit Aalsmeer en omgeving. Er wordt
een vrijwillige bijdrage van 2 euro
gevraagd. U bent van harte welkom!
Voor vragen kan gebeld worden
naar ouderenpastor Ellen van Houten via 06-14144344.

ieder op hun eigen manier steun
aan de Brandwonden Stichting gehad. Er zijn diverse projecten die
mensen met brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun
leven. Psychosociale hulp, cursussen waarin je om leert gaan met je
littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Om dit te kunnen blijven
doen, is geld nodig. Daarom hoopt
de Brandwonden Stichting in de
collecteweek op Nederlands steun
te mogen rekenen.
Driedubbel
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 en voorlichting is te
vinden op www.brandwondenstichting.nl.

Brandweer te
gast bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdagmiddag
15 oktober is er weer een ledenmiddag van de PCOB. Op het programma staat een presentatie over
de Brandweer. De heer Jan Vink
komt vertellen wat het werken bij de
Brandweer inhoud en alle ‘brandende’ vragen die u over de Brandweer
heeft, kunt u aan hem stellen. Leden
zijn van harte uitgenodigd om deze middag bij te wonen. Het begint
om 14.30 uur en is in de grote zaal
van Zorgcentrum Aelsmeer aan het
Molenpad.
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Dinsdag filmmiddag voor senioren

AGENDA

Films ‘Pan’ en ‘Ja, Ik wil’
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Warner Bros. Pictures
brengt ‘Pan’ uit in de bioscoop, een
live-action film over Peter Pan onder
de regie van Joe Wright. ‘Pan’ biedt
een nieuwe kijk op de oorsprong
van de klassieke Peter Pan personages gecreëerd door J.M. Barrie. Dit
actie-avontuur volgt het verhaal van
een wees die wordt meegenomen
naar het magische Neverland. Daar
vindt hij vertier, maar ook gevaren.
Uiteindelijk ontdekt hij hier zijn lot,
veranderen in de legendarische
held Peter Pan. Te zien in Crown Cinema op zaterdag 10 en zondag 11
oktober om 11.00 uur en dinsdag
13 oktober om 16.15 uur. Ook onder andere in de bioscoop in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade deze week en dit weekend ook:
‘Keet en Koen en de speurtocht naar
Bassie en Adriaan’, ‘De Sneeuwkoningin’, ‘Shaun het Schaap’, ‘Hotel
Transsylvanië 2’ en voor wie de Ladies Night gisteren, woensdag 7 oktober, gemist hebben. De romantische film ‘Ja, Ik wil’ wordt ook vandaag, donderdag 8, vrijdag 9 en
zondag 11 oktober vertoond vanaf
21.00 uur.

Dinsdag seniorenfilm
En 13 oktober is weer de tweede
dinsdag van de maand, dus tijd voor
de seniorenfilm in Crown Cinema.
Deze keer wordt de film ‘Selma’ vertoond. De film Selma vertelt het verhaal van Martin Luther King die een
historische strijd aanging om stemrecht te garanderen voor alle mensen. Een gevaarlijke en angstaanjagende campagne met een epische
protestmars in Selma (Alabama), die
uiteindelijk leidde tot de ondertekening van de Voting Rights Act door
president Johnson in 1965. De film
begint om 13.30 uur, duurt 1 uur en
15 minuten. Verzamelen vanaf 13.15
uur in de hal van Crown Cinema. De
kosten zijn 6,50 euro, inclusief een
kopje koffie of thee met een lekker
koekje. Met z’n allen naar de film is
gezellig. Kom ook!
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Voor het reserveren van kaarten kan gebeld worden naar 0297-753700 of mail naar
info@crowncinema.nl. Kaarten zijn
ook te koop in de knusse biosbar
waar tevens popcorn en drankjes
verkrijgbaar zijn.

Elke 2e en 4e zondag van de maand

Watertoren zondag open!
Aalsmeer - Doordat de belangstelling voor een bezoek en de beklimming van de Aalsmeerse watertoren
de laatste periode zo goed is, heeft
het bestuur van de stichting, die de
watertoren beheert, besloten voortaan iedere tweede en vierde zondag
van de maand open te gaan. Voor
deze maand gaat dit betekenen,
dat op zondag 11 en 25 oktober de
deuren van het mooiste Aalsmeerse monument geopend zijn tussen
13.00 en 17.00 uur. Voor vele inwoners van Aalsmeer zal het binnenwerk van de watertoren al bekend
zijn, alhoewel telkens toch weer
blijkt dat velen al zo lang langs de
toren rijden, maar er nog nimmer
naar binnen zijn geweest. Naast het
bewonderen van de lange leidingen,
pompen en enorme opslagbekkens
is het een aparte belevenis om de
verschillende trappen naar boven
te beklimmen. Deze trappen zijn

goed beveiligd en zijn nu totaal verschillend in vergelijk met de originele (werk)-trappen, die dienst deden toen de watertoren nog in bedrijf was. Is men eenmaal boven op
de trans, dan is er een opzienbarend
360 graden uitzicht over de weidse
omgeving van Aalsmeer - tot zelfs
Zandvoort en Utrecht aan toe. Uiteraard hangt het wel van de weersomstandigheden af of het uitzicht zo
helder is, dat men deze plaatsen kan
zien. Wil men de toren beklimmen,
dan kost dit 1 euro voor de kinderen en 2 euro voor de volwassenen.
Voor verdere gegevens kan de website geraadpleegd worden. Deze is
begin oktober vernieuwd de lucht
ingegaan onder de naam: www.
aalsmeer-watertoren.nl en hierop
is allerlei informatie te vinden: Van
de vroegere werking, de historie, de
activiteiten, mogelijkheden tot de
agenda en meer.

De Rietveld Band neemt het podium over van ‘Swing & Tell’. De nieuwe band
rond saxofonist Joran van Liempt liet afgelopen zaterdag 3 oktober het publiek in Bacchus swingen. Het vijftal trakteerde op vergeten nummers uit de
jaren vijftig en zestig en verraste met allerlei anekdotes te vertellen over de betreffende zanger of zangeres. De bezoekers waren enthousiast. “Mag nog wel
een keer terugkomen”, aldus een enthousiaste aanwezige.
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagavond ‘feestje bouwen’

Rietveld band in Bacchus
Aalsmeer - Eindelijk is het dan zover, De Rietveld Band maakt zaterdag 10 oktober z’n opwachting in de
Bacchus Arena. In een licht gewijzigde samenstelling gaan de mannen weer feestjes bouwen met Irish
folk, Country, Tex/Mex, Rock and
Roll en alles wat ze maar leuk vinden om te spelen. De zes heren van
de Rietveld Band gaan de bezoekers laten swingen op popmuziek,
countrytunes, rauwe blues en andere, niet Nederlandse meezingers
en meedansers. De Rietveld Band
onderscheidt zich door gebruik van
muziekinstrumenten die niet dagelijks op poppodia te horen zijn, zoals viool, accordeon, mandoline en
banjo en veel meerstemmig gezongen nummers. Waar de Rietveld
Band verschijnt is het feest. Dus, zaterdagavond op naar cultureel café
Bacchus in de Gerberastraat.
De Rietveld band bestaat uit Hans
Millenaar op zang, gitaar en banjo,
Leen Mulder op fiddle, mandoline

en zang, Ron Schalkwijk op drums
en zang, Piet van Leeuwen op bass
en zang, Dick Kuin op gitaar, banjo en zang en (nieuw bandlid) Remco de Hundt op accordeon en overig materiaal. Bacchus is open vanaf 21.00 uur, aanvang concert rond
21.30 uur. Entree Uw Gift
Bierproefavond
Een dag eerder, op vrijdag 9 oktober
organiseert cultureel café Bacchus
weer een bierproefavond. Het speciaal bier doet het goed in Nederland.
Het is in Nederland een komen en
nog meer komen van speciaal bieren. Zelfs Aalsmeer heeft zijn eigen
bierbrouwerij waarvan het resultaat, Hinde, ook in Bacchus te koop
is. Bacchus proeft dit keer vooral ‘rauch bieren of te wel rookbieren. Rookbieren hebben de smaak
van gerookte paling of rookworst en
de kleur is donker. Bacchus is open
vanaf 20.30 uur, de proeverij start
om 21.00 uur.

Vrijdagavond editie twee in N201

Bandbrouwerij: Muziek maken
Aalsmeer - De eerste editie van de
Bandbrouwerij is afgelopen vrijdag
2 oktober gehouden in de N201.
Jonge muzikanten wordt de mogelijkheid geboden om met elkaar muziek te maken. Samen op het podium een nummer ten gehore brengen en perfect hoeft het echt niet
gelijk te zijn. Er was een redelijk
aantal muzikanten op de Bandbrouwerij afgekomen. Door ervaren
muzikanten en bandcoaches werden de jongens en meiden begeleid
om te komen tot een goede perfor-

mance. De avond begon voorzichtig, maar al snel stapten verschillende muzikanten de spots in en volgden er al snel meer. De Bandbrouwerij is dé mogelijkheid om speelervaring op te doen en andere muzikanten te leren kennen. Niet geweest en toch geïnteresseerd? Pak
je instrument maar alvast in: Vrijdag
9 oktober is editie twee in de N201
aan de Zwarteweg. De Bandbrouwerij is van 20.30 tot 01.00 uur en
deelname is gratis. Ook bezoekers
zijn welkom.

Joe and the Madman live
in café Joppe zaterdag
Aalsmeer - Na te hebben gespeeld
in Paradiso, het Patronaat, Tivoli en
onder andere Het Paard komen ‘Joe
and the Madman’ aanstaande zaterdag 10 oktober in café Joppe optreden! Joe the Madman and the Sidewalkers heeft een energiek en muzikaal talent die niet snel elders op
een Nederlands podium te vinden
is. Het is een gedreven band met
een sound die duidelijk teruggrijpt
naar de bluesrock van begin jaren
zeventig. Het zijn daarbij met name
het ruige stemgeluid en gitaarwerk
van Mitchel die opvallen. Het wordt
zaterdag dus een avond met stevige
muziek in Joppe. Joe the Madman

is het alter-ego van Mitchell Rivers,
die met zijn ruige stemgeluid, lange
uithalen en opzwepend gitaarspel
menig podium op zijn kop kan zetten. The Sidewalkers, bestaande uit
bassist Lars de Lange en drummer
Joost van Oeveren, zijn als ritmesectie aangetrokken om deze Mad
Man met zijn muzikale escapades in
het gareel te houden. De band uit
Alphen aan de Rijn speelt, zoals ze
zelf zegt, een manische mix van rock
and roll, bedekt met een dikke laag
Tabasco. Aanvang is ongeveer 21.00
uur en de toegang tot Joppe is natuurlijk gratis. Adres: Weteringstraat
8 in het Centrum.

Muziek
Vrijdag 9 oktober:
* Tweede editie Bandbrouwerij in
N201, Zwarteweg van 20.30 tot 01u
Zaterdag 10 oktober:
* Soulshow met Ferry Maat in The
Beach, Oosteinderweg vanaf 21u.
* Concert Davanti in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
* Rietveld Band live in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30 uur.
* Optreden band Joe and the Madman in café Joppe, Weteringstraat
vanaf 21u.
Zondag 11 oktober:
* Klassiek concert Trio Sonare in
Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394 vanaf 15.30u.
* The Choax in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16u.
Films
Tot en met 7 oktober:
* Hotel Transsylvanië, De Sneeuwkoningin, Speurtocht Keet en Koen,
Binnenstebuiten en De Boskampi’s.
Voor volwassenen: Atlantic in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Dinsdag 13 oktober:
* Filmmiddag voor senioren in
Crown Cinema Aalsmeer met film
‘Selma’ om 13.30u.
Exposities
Zaterdag 10 oktober:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
10 en 11 oktober:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12u. tot 17u.
Tot en met 10 oktober:
* Expositie Beeldhouwgroep in bibliotheek Marktstraat. Te bezichtigen
tijdens openingstijden.
* Olieverfschilderijen van Jannie
Harting en foto’s Seringenpark van
Sjaak Koningen in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Tot en met 8 november:
* Nieuwe expositie in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg met schilderijen en sculptures van 20 kunstenaars. Iedere zaterdag en zondag
open van 13 tot 17u.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jackie Sleper in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u. Workshop op
dinsdag 13 oktober.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in gemeentehuis. Schilderijen en portretten. Te zijn tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 8 oktober:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-

AANBIEDING:

Effect pedaal 'X Vive'
(Distortion, Metal, Chorus, Classic Rock)

v/a € 57,-

Stemapparaat
'Boston'
(clip) € 12,95

Mart Hoppenbrouwers, twee ‘guitarslingers’, zijn aan elkaar gewaagd
en hebben constant de ultimate guitar battle op het podium, gitaarvuurwerk gegarandeerd! De rhythm sectie bestaat uit de strakke drummer
Mathijs Roks die zijn naam eer aan
doet, een lust voor het oog. De lage
bastonen en de groovende sound
neemt Rico Hagemeijer voor zijn
rekening. De samenwerking tussen deze getalenteerde Brabantse muzikanten, heeft geleid tot ontelbaar veel optredens de afgelopen maanden. The Shack is trots de
band maanden geleden al vastgelegd hebben! Geweldige en een niet
te missen band. Voor in de agenda: Zondag 18 oktober: El Camino,
een topband! The Shack is zondag
11 oktober open om 15.00 uur. Aanvang The Choax is 16.00 uur en de
entree bedraagt 7,50 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Vergaderingen
Dinsdag 13 oktober:
* Vergadering commissie Ruimte en
Economie in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 14 oktober:
* Vergadering Wmo-raad in gemeentehuis vanaf 14.30u.
Donderdag 15 oktober:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Western gitaar
'Greg Bennett'
€ 177,TIP:

Uitgebreid
assortiment

muziek(les)boeken

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

‘The Choax’ in The Shack
Oude Meer - De weergaloos goeie
band ‘The Choax’ stond al twee
keer eerder op het podium in Oude Meer en zondagmiddag 11 oktober trakteren de heren opnieuw
op een heerlijk potje opzwepende
blues. Deze mannen zetten de tent
volledig op z’n kop en nemen je mee
in swingende show, vol passie, power en energie. The Choax is een
tribute aan de Engelse bluessensatie The Hoax, die wordt gezien als
de meest invloedrijke Britse bluesband van de afgelopen twee decennia. De band werd meerdere malen
uitgeroepen tot beste Britse bluesband en bereikte in de jaren negentig een cultstatus. Een optreden van
The Choax doet absoluut niet onder aan die van hun grote voorbeeld
The Hoax! Frontman Kars van Nus
geeft met zijn gedreven gepassioneerde zang en scheurende mondharmonica een smoel aan The Choax. Gitaristen Jeremy Aussems en
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delstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
* Bingo-avond bij Vogelvereniging in
‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 20.30u.
* Lezing over Annapurna gebergte
bij Groei & Bloei in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 20u.
Vrijdag 9 oktober:
* Kaartavond bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Herfskien bij Supporters Vereniging in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
* Bierproeverij in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 10 oktober:
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 13 tot 17u.
* Verkoop producten uit Israel in ‘t
Baken, Sportlaan 86 van 13 tot 16u.
* Theatervoorstelling over ‘Albert
Schweitzer’ in Open Hof kerk, Ophelialaan van 20 tot 21.30u.
Zondag 11 oktober:
* Vogelbeurs Rijsenvogel in clubhuis
SCW, Konnetlaantje 9.30 tot 13.30u.
* Watertoren open voor bezoekers.
Iedere tweede en vierde zondag van
de maand van 13 tot 17u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, 15 tot 16.30u.
* Presentatie kinderboek Theodore van Houten in Studio’s Aalsmeer,
Van Cleeffkade, 14.30u.
Maandag 12 oktober:
* Bijeenkomst Film- en Videoclub in
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan
3 vanaf 20u.
Dinsdag 13 oktober:
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Workshop met Jacky Sleper in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat v/a 20u
Woensdag 14 oktober:
* Oost-Inn in de Mikado, Catharina
Amalialaan van 9.30 tot 11.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in
Sportlaan vanaf 20u. 1, 3 of 5 km.
Donderdag 15 oktober:
* Stijldans presentatie in Inloopcentrum in Irene, Kanaalstraat, 10-12u.
* Brandweer te gast bij PCOB in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad
vanaf 14.30u.
* Bijeenkomst KMTP voortuinkeuringen in Kudelstaart in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3, 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelen bij Oostend in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 16 oktober:
* Start kaarten bij FC Aalsmeer in
kantine Dreef vanaf 20.15u.
Zaterdag 17 oktober:
* Snerttocht solexrijders. Start 9.30u.
Kudelstaartseweg 165.

STAGE
MUSIC SHOP

KOOPJE:

Energieke liveband zondagmiddag

• Nieuwe Meerbode

KCA geeft jonge mensen
een (klassiek) podium
Zangtalent? Doe mee aan De Stem
Aalsmeer - Feesterij de Bok is op
zoek naar zangtalenten voor een
nieuwe activiteit, waarvan de eerste
ronde op zondag 11 oktober is. De
Bok introduceert ‘De Stem’ en biedt
zangers en zangeressen de mogelijk
om op te treden en een eigen cd op
te nemen. Dit is namelijk de hoofdprijs voor de winnaar. ‘De Stem van
de Bok’ is een zang- en performance-wedstrijd waarin de deelnemers met diverse nummers kunnen laten horen wie ze zijn en wat

ze kunnen. De Bok biedt met ‘De
Stem’ zangers en zangeressen niet
alleen een podium om ontdekt te
worden, maar ook de mogelijkheid
om hun talenten verder te ontwikkelen. Meedoen? Opgeven kan aan
de bar van de feesterij aan de Dreef
5 of kijk op de website of facebook.
De eerste ronde is op zondag 11 oktober, ronde twee wordt gehouden
op 15 november, de derde ronde
staat gepland voor 20 december en
de finale vindt plaats op 17 januari.

Aalsmeer - Zondag 11 oktober
opent de werkgroep klassieke muziek van KCA het seizoen 2015-2016
met een mooi concert door Trio Sonare. Dewi, Andor en Papillon Boddeke zullen werken vertolken van
Faure, Schubert, Strauss en Bernstein. Dit jaar is het streven van de
werkgroep om jonge mensen een
podium te geven. De ‘aftrap’ is veelbelovend. Papillon Boddeke is 16
jaar en in staat de mooiste klanken
uit zijn instrument de viool te halen.

Dewi Boddeke is in staat met haar
stem een heel breed repertoire van
opera en klassiek tot jazz te bedienen. En tenslotte is Andor een muzikale duizendpoot. Naast arrangeren en componeren beweegt hij zich
moeiteloos op de piano door allerlei genres muziek. Het belooft een
fraaie, oorstrelende zondagmiddag
te worden. Het concert vindt plaats
in de Oudkatholieke Kerk aan de
Oosteinderweg 394 en begint om
half vier, zaal open vanaf drie uur.
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officiële mededelingen
Gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
oPenInGstIjden BalIe BurGerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPenInGstIjden BalIe Bouwen & verGunnInGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een
afspraak maken via 020 – 540 4911.
aGenda
voor de vergadering van de commissie ruimte en economie
op dinsdag 13 oktober 2015, 20.00 uur
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

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

20.30

4.

20.40

5.

20.55

6.

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

21.20
21.45

7.
8.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

afsPraken BurGemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
InsPreken In de commIssIeverGaderInG
over een GeaGendeerd onderwerP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overIGe loketten en InformatIe
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servIcelIjn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
calamIteItentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servIcePunt Beheer en uItvoerInG
ProvIncIe noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluIten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

vanaf 1 oktoBer 2015 Is de dIenstverlenInG
BIj de BalIe Bouwen & verGunnInGen en BalIe
BedrIjven GewIjZIGd.

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

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

22.10
22.25

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
de heer D. Kuin
Vaststelling van de agenda
Beeldkwaliteitsplan Beheer en
Onderhoud Aalsmeer
Aanvullende calamiteitenregeling
bestemmingsplan‘Woonarken’
Vaststellen 1e herziening
bestemmingsplan Schinkelpolder –
tegenover Mr.Jac. Takkade 8
Quick Scan Postkantoor/
Drie Kolommenplein
Startnotitie bouwkavels Herenweg
De Tuinen van Aalsmeer, deelgebied
Polderzoom, fase 1
Vragenkwartier
Sluiting

GecomBIneerde aGenda
Voor de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur en de commissie Ruimte en Economie op donderdag 15
oktober 2015, 20.00 uur
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05

2.
3.

20.25
21.15

4.
5.

21.40
21.55

Opening door de voorzitter van de
Commissie Maatschappij en Bestuur,
mevrouw W.B. Alink-Scheltema
Vaststelling van de agenda
Heffing precariobelasting op kabels
en leidingen per 2016
Concept startnotitie Stationsweg 4-6
Startnotitie Dorpshaven Noord
(Herontwikkeling)
Vragenkwartier
Sluiting

mInIma aalsmeer kunnen éénmalIG ProfIteren
van de najaarsaanBIedInGen
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum ook kunnen meedoen
in de maatschappij. De gemeente heeft daarom besloten om
inwoners met een inkomen tot 125 % van de toepasselijke bijstandsnorm éénmalig aan te bieden om deel te nemen aan de
najaarsaanbiedingen van de Amstelveenpas (pas voor minima
in Amstelveen). De aanbiedingen bestaan uit een divers aanbod van sociaal culturele activiteiten. In Amstelveen kunnen
huishoudens die in bezit zijn van een Amstelveenpas gebruik
maken van de aanbiedingen.
voorwaarden
de voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor
de najaarsaanbiedingen zijn:
- U bent inwoner van de gemeente Aalsmeer;
- U bent geen student;
- U heeft een inkomen tot 125% van de voor u geldende
bijstandsnorm en u heeft niet meer vermogen dan de voor
u geldende maximale vermogensgrens (korte link) of u zit
in een minnelijk schuldentraject bij Balans schuldhulpverlening of in de WSNP.
Alle inwoners die aan deze voorwaarden voldoen en bekend
zijn bij de gemeente, hebben een brief ontvangen met informatie over de aanbiedingen en hoe zij deze kunnen aanvragen.
hoe komt u in aanmerking komen voor de aanbiedingen?
Wanneer u geen brief van de gemeente heeft ontvangen en
wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt u de
najaarsaanbiedingen ophalen in het gemeentehuis van Aalsmeer tijdens onderstaande openingstijden. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee. Aan de balie wordt direct getoetst
of u aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is,
kunt u de aanbiedingen voor uzelf, uw eventuele partner en
inwonende kinderen van 2 tot 18 jaar direct meenemen.
openingstijden balie aanbiedingen
Dinsdag 6 oktober
8.30-12.00 uur
Woensdag 7 oktober
13.00-16.30 uur
Donderdag 8 oktober 8.30-12.00 uur
Dinsdag 13 oktober
8.30-12.00 uur
Woensdag 14 oktober 13.00-16.30 uur
Donderdag 15 oktober 08.30-12.00 uur

Bezoekadres gemeentehuis aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
let op
Na 15 oktober 2015 is het niet meer mogelijk om aanbiedingen op te halen in het gemeentehuis of per e-mail te bestellen.
heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op de website van gemeente Aalsmeer,
www.aalsmeer.nl/aanbiedingenminima of u kunt contact opnemen met de gemeente via tel. 0297-387575 of het verkorte
nummer 140297.
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.
- Japanlaan 4 (Z-2015/053118), het oprichten van een bakkerij en het aanleggen van een in- en uitrit (ontvangen 28
september 2015);
- Teelmanstraat 2 (Z-2015/052955), het wijzigen van de kamerindeling (ontvangen 28 september 2015);
- Turfstekerstraat 48 (Z-2015/053111), afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van werknemers in
een bedrijfswoning (ontvangen 28 september 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Amsteldijk Noord 155 (Z-2015/053982), het gebruik van
mobiele puinbreker (ontvangen 01 oktober 2015);
- Bisschop Koenraadstraat 23 (Z-2015/053711), Het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ontvangen 30 september 2015);
- Galvanistraat 67 (Z-2015/053107), het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (ontvangen 28 september 2015);
- Geniedijk 30 (Z-2015/054413), het verwijderen van asbest
(ontvangen 5 oktober 2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/053041), Melding Activiteitenbesluit
t.b.v. het starten van een bedrijf (ontvangen 28 september
2015)
- Japanlaan 4 (Z-2015/053053), Melding Activiteitenbesluit
t.b.v. het starten van een bedrijf (ontvangen 28 september
2015)
- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/053851), het slopen van een verplaatsbare consulentenunit in de binnentuin (ontvangen
28 september 2015);
- Oosteinderweg 25 (Z-2015/053918), Melding activiteitenbesluit t.b.v. het uitbreiden van een dokloods (ontvangen
1 oktober 2015);
- Turfstekerstraat 48 (Z-2015/053103), melding brandveilig
gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden (ontvangen 28 september 2015);
- Van Cleeffkade 3 (Z-2015/053977), het saneren van asbest
in de opslagruimte en cv-ruimte (ontvangen 2 oktober
2015);
- Witteweg 64 (Z-2015/054171), Melding Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf voor het bereiden
en bezorgen van lunches (ontvangen 4 oktober 2015).
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Gloxiniastraat 19 (Z-2015/052527), het kappen van 8 essen (verzonden 28 september 2015);
- Hoofdweg 88 (Z-2015/048536), het kappen van een zieke
kastanjeboom aan de voorzijde van de woning (verzonden
30 september 2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/053118), het bouwen van een bakkerij met de daarbij behorende terreininrichtingen en in-/
uitritten (verzonden 1 oktober 2015);
- Koningsstraat 94 (Z-2015/028943), het aanleggen van
een in- en uitrit (verzonden 11 september 2015);
- Mendelstraat 87 (Z-2015/025740), het plaatsen van een
dakopbouw (verzonden 2 oktober 2015);
- Oosteinderweg 247A (Z-2015/050734), het terugbrengen
van de originele toestand, de huidige schuifdeuren worden
vervangen door draaideuren aan de voorzijde..
weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Azaleastraat 3 (Z-2015/044190), het legaliseren van een
schuur (verzonden 2 oktober 2015).
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Kastanjelaan 23 (Z-2015/042445), het wijzigen en uitbreiden van de bestaande uitbouw (aanvraag ontvangen op 31
juli 2015);
- Wilgenlaan 16 (Z-2015/043216), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde, (aanvraag ontvangen op 5 augustus 2015.

Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Sportpark Hornmeer (Z-2015/047153), het voorbelasten
van het terrein d.m.v. grondophoging.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Bisschop Koenraadstraat 20 (Z-2015/053711), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (verzonden 5 oktober 2015);
- Galvanistraat 67 (Z-2015/053107), het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning (verzonden 30 september 2015);
- Linnaeuslaan 2 (Z-2015/053851), het slopen van een verplaatsbare consulentenunit in de binnentuin (verzonden 2
oktober 2015);
- Mijnsherenweg 26 (Z-2015/052787), het verwijderen van
asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie (verzonden
2 oktober 2015);
- Oosteinderweg 330 (Z-2015/052879), het verwijderen van
asbesthoudend materiaal uit het toilet (verzonden 30 september 2015);
- Oosteinderweg 573 (Z-2015/052785), het verwijderen van
asbestverdachte bronnen uit een gasinstallatie (verzonden
2 oktober 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commIssIe ruImtelIjke kwalIteIt
(voorheen welstandscommIssIe)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Zijdstraat (Z-2015/046301), brocante-/ kunst-/boekenmarkt op 28 november 2015, verleend 2 oktober 2015
drank- en horecaverGunnInG (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en)
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Praamplein 4A (Z-2015/014737), Albert Heijn B.V., verleend 30 september 2015

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

voor meer InformatIe: www.aalsmeer.nl
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Gezonde voedingsmiddelen

Inzameling Voedselbank bij
Deen vrijdag en zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 9 en zaterdag 10 oktober zal
bij supermarkt Deen aan het Molenpad een boodschappeninzamelingsactie worden georganiseerd
door de Voedselbank Aalsmeer en
Kudelstaart. De vrijwilligers van
de Voedselbank delen bij de ingang kleine flyers uit, waarop ongeveer 20 artikelen vermeld staan,
waarmee de basis-voedselpakketten voor de cliënten van de Voedselbank worden samengesteld. In
de sfeervolle supermarkt is een speciale plaats ingericht voor een flink
aantal van deze houdbare dagelijkse boodschappen, zodat de klanten niet heel erg naar de artikelen
hoeven te zoeken. Het is de tweede
keer dat supermarkt Deen gastheer
is van een Voedselbank-winkelactie
in Aalsmeer en manager Bastiaan
Sander en zijn team van medewerkers zijn nu al erg enthousiast over
de actiedagen.
In haar bijna 3 jarige bestaan werd
er bij de VBA vlak voor de zomerperiode een historisch dieptepunt
bereikt: maar liefst 59 gezinnen uit
de eigen gemeente maakten de trip

naar het uitgiftepunt om hun wekelijkse voedselpakket op te komen halen. Momenteel is dat aantal iets teruggelopen naar het nog
immer zeer respectabele aantal van
54 families. Om heel veel verschillende redenen hebben de in totaal
hondereenenzeventig dorpsgenoten (soms gelukkig slechts tijdelijk) een steuntje in de rug nodig om
dagelijks een complete en gezonde
maaltijd op tafel te kunnen zetten.
Het woord zegt het al: bij de Voedselbank draait het om (gezonde)
voedingsmiddelen. Acties van particulieren of bedrijven met als doel
het vergaren van gezonde voedingsmiddelen worden om die reden dan ook enorm toegejuicht
door de Voedselbank Aalsmeer/
Kudelstaart. Op www.voedselbankaalsmeer.nl is meer informatie te vinden over hoe mensen zelf
kunnen helpen en staan ook de uitgebreide contactgegevens vermeld.
Extra vrijwilligers zijn ook altijd van
harte welkom, momenteel zijn er
enkele interessante vacatures beschikbaar binnen de fijne club van
doeners van de VBA.

Fysiotherapie Kudelstaart

Info-avond over Arthrose
Kudelstaart - Op woensdag 21 oktober organiseert Fysiotherapie Kudelstaart een informatieve bijeenkomst over arthrose in het Dorpshuis van Kudelstaart. Sprekers zijn
dr. J. de Vries, orthopaedisch chirurg in het Amstelland Ziekenhuis,
en Nick Fridsma en Jan-Piet Verweij, fysiotherapeuten.
Arthrose wordt in de volksmond slijtage genoemd. In principe kan het
in alle gewrichten voorkomen, maar
het meest wordt het gezien in de
nek, rug ,knie en heup. De informatieavond zal met name gaan over de
laatste twee. De aandoening komt
het meest voor bij ouderen en doordat we steeds ouder worden, krijgen

steeds meer mensen ermee te maken. Tijdens de presentaties wordt
ingegaan op het ontstaan, het voorkomen en de behandelingsmogelijkheden.
Veel wordt gedacht dat aan slijtage
niets te doen is en dat je er maar
mee moet leren leven. In veel gevallen is dat niet juist. Met name door
een bepaalde leefstijl kunnen de
gevolgen van arthrose worden verminderd en soms zelfs een operatie worden voorkomen. De sprekers zullen dit verder uitleggen. Er is
veel gelegenheid tot het stellen van
vragen. De informatieavond in het
Dorpshuis begint om 19.00 uur. Koffie en thee zijn gratis.

Toepasselijke start van seizoen

Nijntje viert feest tijdens
lustrum Crown Theater
Aalsmeer - Aankomend weekend
start het jubileumseizoen van het
theater aan de Van Cleeffkade met
de toepasselijke voorstelling ‘Nijntje viert feest’. Daar waar het theater
haar eerste lustrum viert is het voor
Nijntje haar 60ste verjaardag. In deze vrolijke voorstelling voor de allerkleinsten, komt de hele konijnenfamilie naar het theater: vader Pluis,
moeder Pluis en oma Pluis en natuurlijk Nijn en haar beste vriendin
Nina.
De verhalen van Dick Bruna vertaalde Ivo de Wijs naar even speelse als herkenbare liedjes. De leukste
nummers uit de drie eerdere musicals worden gebracht, aangevuld
met spiksplinternieuwe feestliedjes
van Ivo de Wijs en Henny Vrienten.
Op de vrolijke muziek van de onvergetelijke Joop Stokkermans zingen
de allerkleinsten uit volle borst mee.
Deze sprankelende muzikale voorstelling (regie Bruun Kuijt) is een
prachtige kennismaking voor jonge
kinderen met een écht theaterconcert. Er zijn voorstellingen op zaterdag 17 oktober om 13.30 uur en om
15.30 uur. Kaarten zijn te reserveren
via www.crowntheateraalsmeer.nl,
telefonisch 0900-1353 (45 cent per
minuut) of bij één van de zeven verkooppunten. Bij aankoop van vier of
meer kaarten per voorstelling biedt
het Crown Theater een familiepakket en wordt 15% korting gegeven.
Het Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat heeft ter gelegenheid van de
60ste verjaardag een etalage gewijd
aan Nijntje. Koopt u hier uw theaterkaarten dan ontvangt u een presentje en maakt u kans op een Nijntje loopauto. Op de website kan ook

Van links naar rechts: Richard Kandelaar, (Green Energie Installatiebedrijf),
Peter Janmaat (commercieel directeur Celieplant en Bouquetnet), Mart Pfeiffer (Rabobank Regio Schiphol), Ingrid Celie, John Celie (algemeen directeur
Celieplant en Bouquetnet) en Helga van Leur (weervrouw RTL 4).

Weervrouw Helga van Leur te gast

2.000 Zonnepanelen in
gebruik bij Celieplant
Aalsmeer - Ruim één jaar na de
opening van het nieuwe bedrijfsgebouw van Celieplant & Bouquetnet op Green Park Aalsmeer mag
directeur John Celie er weer een
mijlpaal bijschrijven. Op 1 oktober
was op een zonovergoten dag de
officiële ingebruikname van maar
liefst 2.000 zonnepanelen. Werkelijk gigantisch en indrukwekkend
om te zien. Vol enthousiasme ontving directeur John Celie de genodigden op het dak van zijn prachtige en duurzame bedrijfsgebouw op
Greenpark Aalsmeer. Naast de genodigden was de bekende weervrouw van RTL 4 Helga van Leur
aanwezig om samen met John Celie en Peter Janmaat van Celieplant
& Bouquetnet de officiële handeling
te verrichten. Dit gebeurde bovenop
het zonnige dak! De 2.000 zonnepanelen leveren per jaar ruim 520.000
kilowattuur aan groene energie op.
Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die maar liefst 200
huishoudens gemiddeld per jaar
verbruiken.
Bevangen door groenvirus
“Onze CO2 uitstoot heeft direct betrekking op ons klimaat.” Iemand
die hier alles vanaf weet is Helga
van Leur. Bekend als ‘weervrouw’
bij RTL. Als weerdeskundige ziet zij
als geen ander de gevolgen voor het
klimaat. Daarom geeft zij lezingen
over het klimaat in samenhang met
duurzaamheid en menselijk gedrag.
“Als je eenmaal beseft dat je zonder het inleveren van comfort het
heel gemakkelijk is om andere keuzes te maken die wel bijdrage aan
een duurzame toekomst. Dan kun je
daar veel plezier aan beleven.” Helga van Leur is dan ook enorm trots
dat zij betrokken was bij de officiële ingebruikname van de 2.000 zonnepanelen bij Celieplant. Daar hoefde zij geen minuut over te twijfelen.
“Ik heb niet voor niets een hart voor
duurzaamheid. Ook ik ben bevangen door het mooie groenvirus.”
Duurzaam ondernemen
John Celie is betrokken en zeer ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Het bedrijf richt zich hierbij op
alle terreinen waar het maar actief

kan zijn; van het recyclen van eigen afval (water), het hergebruiken
van regenwater en het reduceren
van het energiegebruik tot een bijna
neutraal niveau. Ook stimuleert Celieplant duurzaamheid in de gehele productieketen en daar selecteren ze steeds meer leveranciers op.
“We hebben als groot bedrijf de verantwoordelijkheid om na te denken
over de impact die onze bedrijfsvoering heeft op het milieu. Het is onze toekomst. Daar moeten we nu
wat aan doen. Dat je straks achter
jouw CO2 bijdrage staat. Want daar
gaat de consument naar vragen.
De klant wil weten wat jouw totale
CO2-voetafdruk is.” John Celie vervolgt: “Ik probeer aanjager te zijn in
duurzaam ondernemen. Ik ben hier
twee jaar geleden mee begonnen
en ik ben er inmiddels mee besmet,
in positieve zin natuurlijk. Ik wil dit
groenvirus graag doorgeven aan iedere ondernemer. Ik wil ze overtuigen hoe belangrijk het is. Het is vanzelfsprekend voor mij geworden om
duurzaamheid voorop te stellen. Het
zit diep geworteld in mijn genen.”
Wethouder Duurzaamheid Jop
Kluis: “Fantastisch dat iemand met
echt ondernemerschap zo’n duurzaam gebouw realiseert in onze gemeente. Ook voor de werkgelegenheid en economie is het mooi dat
dit toonaangevende bedrijf zich
in Aalsmeer Green Park Aalsmeer
heeft gevestigd. Het mooie, duurzaam gebouw met een energielasten van bijna nul en een door het
recyclen en zuiveren van water een
wel zeer laag waterverbruik is een
mooi voorbeeld voor andere bedrijven in Aalsmeer en zelfs de hele regio. We hopen dat andere ondernemers in Aalsmeer dit voorbeeld zullen volgen. In Aalsmeer zit een aantal grote bedrijven, waaronder sierteelt gerelateerde bedrijven, met
grote dakoppervlakte die mogelijk geschikt zijn voor zonnepanelen. Met de gemeente kan een afspraak gemaakt worden voor een
adviesgesprek over subsidiemogelijkheden. Zo maakt Celieplant gebruik van de rijkssubsidie Stimulering Duurzame Energie. Energiebesparing is niet alleen goed voor het
milieu, maar levert ook veel geld op.”

een kleurplaat gedownload worden,
die voor aanvang van de voorstellingen ingeleverd kan worden. Wie
weet win je leuke prijzen.
Het nieuwe seizoen
Verder in dit nieuwe seizoen andere mooie voorstellingen, voor jong
en oud(er). Zo komt op 28 oktober Topdrummer Terry Bozzio naar
Aalsmeer en brengt hier een waanzinnige voorstelling. Maar ga zeker
ook naar Baantjer Live-2, naar Jandino, of naar Chez Brood, een geweldige
muziektheatervoorstelling over Herman Brood. Verder
is er Love The Beatles of de show
van Simone Kleinsma. Jochem van
Gelder komt met een unieke voorstelling voor grootouders met hun
kleinkinderen. Voor de jeugd (en
ouders) zijn er voorstellingen, zoals SPIJT! van Carrie Slee, Robin
Hood en Suske en Wiske, de musical. Kortom, voor ieder voor wat wils.
Alle informatie over de voorstellingen is te vinden op www.crowntheateraalsmeer.nl

Snerttocht voor
solexrijders
Kudelstaart - De Solexvrienden
Kudelstaart en De Kwakel houden
zaterdag 17 oktober de laatste toerrit van 2015. Het is een open tocht,
wat betekent dat iedereen met een
oude solex, of iets wat er een beetje op lijkt, mee kan doen. Deze laatste tocht is de zogenaamde Snertrit.
Maar dat het een snertrit is merken
de deelnemers pas aan het einde

‘Musica in het inloopcentrum’
Inloopcentrum Kudelstaart en Aalsmeer is voor senioren die graag
onder de mensen komen en actief bezig willen zijn met breinzaken
en lichamelijke conditie. Musica is een activiteit waar veel senioren
plezier aan beleven. Daarnaast is muziek een goede stimulans voor
het brein en een welkome activiteit in contact met anderen. Onlangs
overleden professor neuroloog Oliver Sacks heeft in zijn boek Musicofilia de wisselwerking tussen brein en muziek uitgebreid beschreven.
Volgens hem heeft muziek een heilzame werking. Inloopcentrum Aalsmeer aan de Kanaalstraat 12 heeft elke dinsdag een muzikale middag.
Dinsdag 13 oktober is er aandacht voor “muziek van de 20ste eeuw”,
we hebben fragmenten uit de jaren 30 maar ook uit de jaren 80 en frissen het geheugen op door de artiesten uit die tijd te beschrijven naast
te genieten van de muziekherinnering. De activiteit is zeker een vorm
van geheugentraining maar vooral gericht op wat we nog weten. Alle
even weken heeft het inloopcentrum Aalsmeer een zangmiddag.
In inloopcentrum Kudelstaart in wijkpunt ‘Voor Elkaer´ is elke donderdagmiddag musica. Voor informatie 06 22468574

‘Een avond in Frankrijk in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Op vrijdag 30 oktober is er een thema avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’,
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Het thema van deze avond is Frankrijk!
Heerlijke Franse gerechten met o.a Coq au vin, Quiche Lorraine en
Pommes de terre rôties provençaux. Aanvang is 17.30 uur. U kunt voor
informatie en reserveringen terecht bij een van de gastvrouwen of bellen met 0297 - 82 09 79. De kosten voor deze avond bedragen 15 euro.

Frankrijk

Menu

Trio d’ entrées
Op vrijdag
30 oktober hebben
we weer een speciale
avond in wijkpunt
´Voor Elkaer´

****
Coq au vin
Quiche Lorraine
Compote de pommes chaudes
Pommes de terre rôties provençaux

Snel opgeven, vol is vol

****
Crêpes avec de la glace de la cerise
****
cafe avec .....

Thema-maaltijd ‘Wild’ in
‘t Kloosterhof voor 70+

Aanvang: 17.30 uur / Kosten: 15,opgeven bij de gastvrouwen
0297 - 82 09 79

Aalsmeer - Na twee keer een zeer
succesvolle themamaaltijd te hebben georganiseerd, gaat ‘t Kloosterhof nu voor een ‘Herfst’ themamaaltijd. Dit gezellige en lekkere treffen
vindt plaats op donderdag 15 oktober om 17.30 uur. Belangstellenden
zijn welkom vanaf 17.00 uur. De gasten krijgen een geweldig viergangen menu, bestaande uit wild paté met cranberry compote, bouillon
van fazant met julienne van groenten, hertensucade in rode wijnsaus,
gegratineerde aardappel, spruitjes
met spekjes en verse appelcompo-

te, en vanille ijs met warme chocoladesaus en rum toe.
Met koffie met iets lekkers wordt de
maaltijd besloten. De prijs is 17,50
euro per persoon.
Bent u boven de 70 jaar, zit u vaak
alleen aan tafel en vind u het gezellig om andere mensen te ontmoeten? Kom gerust langs in `t Kloosterhof aan de Clematisstraat 16.
Aanmelden voor deze maaltijd kan
in ‘t Kloosterhof of geef telefonisch
op via 0297-326970. Helaas is de
eetruimte nog niet zo groot dit betekent: Vol is vol. Snel opgeven dus!

“Goed om reacties bewoners te horen”

Wethouder Verlaan bezoekt
alle wijkoverleggen

Cheque OSA voor Lions
Aalsmeer - Op 5 oktober is door
de penningmeester Stef Holling van
de Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer (OSA) een subsidiecheque van 2.500 euro uitgereikt aan enkele dames van de Lions club Aalsmeer Ophelia. De Livan de rit. Eerst is het eigenlijk een
mooie molenrit, want dit keer zijn er
onderweg heel veel vierwiekers te
zien. De dag start om half tien met
een bak koffie met koek. Om half elf
precies starten de motoren. Tussen
de middag is een biologische lunch
gepland. Er wordt verzameld en gestart bij Joop en Ria van Leeuwen
aan de Kudelstaartseweg 165. Daar
wordt na afloop ook de snert geserveerd. Informatie is te krijgen bij
Frans via 06-22808708.

ons heeft voor de stichting Free a
Girl een bedrag van 11.450 euro ingezameld middels het evenement proefvaren afgelopen 27 juni. Een geweldig resultaat. Het geld
wordt besteed in Nepal door Shakti Samuha om meisjes en vrouwen
uit de gedwongen prostitutie te bevrijden en hen te begeleiden. Traumaverwerking en programma’s die
zich richten op stigmatisering worden gebruikt om te werken naar
een nieuwe toekomst. Ook probeert
Free a Girl de daders veroordeeld te
krijgen. Voor informatie kan gekeken worden op de website van de
Lions Club Aalsmeer en Free a Girl.
Interesse in subsidie voor een project in een ontwikkelingsland? Kijk
dan op de website van OSA: www.
osa-aalsnmeer.nl voor meer informatie.

Aalsmeer - De afgelopen periode heeft wethouder Wijkgerichtwerken Tom Verlaan alle wijkoverleggen bezocht. Naast dat hij persoonlijk wilde kennismaken, ging
hij vooral naar de wijkoverleggen
om te luisteren naar de leden van
de wijkoverleggen en de inwoners
in de wijken. Daarnaast vertelde hij
over zijn portefeuille en hoe belangrijk participatie is. Wethouder Verlaan: “Ik ben erg trots op de manier
waarop de besturen van wijkover-

Borrel Aalsmeer
35ste editie
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 8
oktober, vindt de 35ste editie plaats
van de netwerkbijeenkomst Borrel
Aalsmeer. Netwerken in restaurant
Welkom Thuis met uitzicht op de
Westeinderplassen. Iedereen is vanaf 17.00 uur welkom en de entree is
gratis. Er wordt een gevarieerd gepresenteerd en er zijn weer mooie
prijzen beschikbaar gesteld voor de
verloting. Verhinderd? Noteer dan
alvast 12 november (viering 3-jarig
bestaan), 10 december en 14 januari in de agenda, elke tweede donderdag van de maand.

leggen vorm geven aan hun functie. Problemen en aandachtspunten
in de wijken maken ze bespreekbaar. Door deze signalerende functie van de wijkoverleggen kan de
gemeente sneller en proactief actie
ondernemen en op een laagdrempelige manier van buiten naar binnen werken.”
Naast de reguliere agenda van de
wijkoverleggen werd er over diverse onderwerpen gesproken, zoals
participatie, problemen en werkgroepen in de wijken, bouwprojecten en wonen. Maar de rode draad
in alle gesprekken was toch wel het
Schiphol dossier. Naast de nadelen
van de luchthaven kwam in de gesprekken ook naar voren dat veel
bewoners en bedrijven ook economisch verbonden zijn aan de luchthaven. “Het is goed om in de wijkoverleggen de reacties van de omwonenden te horen”, aldus Verlaan.
“De input van deze gesprekken gebruik ik ook voor de strategie rondom de luchthaven.”
Ook een keer een wijkoverleg in uw
wijk bezoeken? Kijk dan op de vernieuwde website van de gezamenlijke wijkoverleggen: http://wijkoverlegaalsmeer.nl. Hierop staan alle vergaderdata en verslagen van de
wijkoverleggen.
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Raad van State vernietigt bestemmingsplan

Onvoldoende motivatie
voor Nieuw-Calslagen
Herinrichten openbare buitenruimte

Reconstructie Gloxiniastraat
en deel 1e J.C. Mensinglaan
Aalsmeer - Binnenkort wordt gestart de reconstructiewerkzaamheden in Gloxiniastraat en 1e J.C.
Mensinglaan tussen Hortensialaan
en Stommeerweg. Deze bestaan uit
het vervangen van de riolering en
waterleiding en het herinrichten van
de openbare buitenruimte. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en gaan 12 oktober
van start en zijn volgens planning
11 maart 2016 gereed. Gedurende
de werkzaamheden worden delen
van de straat gefaseerd afgesloten.
Dat houdt in dat de auto van inwoners tijdelijk elders geparkeerd zal
moeten worden. De woningen blijven altijd per voet bereikbaar in het
afgesloten gedeelte door tijdelijk
een voorziening, zoals loopplanken,
neer te leggen. De uitvoering van riolerings- en bestratingswerkzaamheden brengt overlast met zich mee
voor bewoners en bezoekers van
deze straten. Tijdens de faseringen
van de werkzaamheden zal de bereikbaarheid van de straat met omleidingen worden aangegeven door
tijdelijke verkeersborden.
Bereikbaarheid
Mocht er zich een situatie voor doen
waarbij maatwerk noodzakelijk is in
verband met de bereikbaarheid, dan
kunnen inwoners zich melden bij
de toezichthouder de heer J. Overbeek. Tijdens fase 1, start maandag

12 oktober en gereed vrijdagmiddag 16 oktober, rijdt er geen Openbaar Vervoer op de Hortensialaan.
Voor nadere informatie wordt verwezen naar Connexxion in Uithoorn
en/of mededelingen op de haltes
van de Hortensialaan. De hulpdiensten worden door de gemeente geinformeerd over hoe de bereikbaarheid in de straat is tijdens de werkzaamheden.
Waterleiding
Waterleidingbedrijf PWN heeft
aangegeven de waterleiding in de
Gloxiniastraat te willen vervangen. Vooruitlopend op de definitieve werkzaamheden, moet eerst een
noodleiding aangelegd worden. Dit
gebeurt in week 44 (26 tot 31 oktober). De rest van de werkzaamheden gaan tegelijker tijd plaats vinden met de reconstructie Gloxiniastraat. Verwachte start is week 2 in
2016. PWN zal de inwoners nog nader informeren over wat dit in zal
houden.
Inlichtingen
Voor inlichtingen tijdens de uitvoering kunnen inwoners zich wenden
tot de toezichthouder van de gemeente Aalsmeer/Amstelveen, de
heer J. Overbeek, bereikbaar onder
telefoonnummer 06-26070605. De
directiekeet komt ter hoogte van de
Hortensialaan te staan.

Maatschappij en Bestuur

Startnotitie voor Lidl in
commissievergadering
Aalsmeer - De concept startnotitie
Stationsweg 4-6 wordt besproken in
de vergadering van de commissie
Maatschappij en Bestuur op donderdag 15 oktober. Oftewel het bouwen van supermarkt Lidl op het terrein van de bank. De ontwikkeling
van de Lidl heeft als doel het huidige winkelaanbod te versterken. De
supermarkt gaat zich daarom naar
twee zijden presenteren. De ontsluiting voor auto’s gaat plaatsvinden
via de Stationsweg, terwijl fietsers
en voetgangers ook gebruik kunnen
maken van een langzaam verkeersverbinding naar de Uiterweg. “Op
deze wijze maakt de supermarkt zowel ruimtelijk als functioneel onderdeel uit van het kernwinkelgebied waarbij het winkelgebied zich
meer richting Zijdstraat en Praamplein ontwikkelt”, aldus de bestuurders in het voorstel.
De bebouwing gaat bestaan uit
twee tot drie bouwlagen met kap en
rond de supermarkt wordt een groot
parkeerterrein ontwikkeld met ruimte voor 82 auto’s.
Bijzondere aandacht verdient de onderbreking in de gevelwand aan de
kant van de Stationsweg door de
sloop van het bankgebouw. Door
deze onderbreking wordt de supermarkt weliswaar beter zichtbaar,
maar zijn ook voorzieningen nodig om deze onderbreking in de bebouwing te overbruggen. Gedacht
wordt aan groenvoorzieningen in de
vorm van een haag met bomen.
Groenstrook bij sloot
Tussen de achterzijde van de supermarkt en de Brandewijnsloot is een
groenstrook geprojecteerd. Doel

van deze groenstrook is de landschappelijke inpassing van de Brandewijnsloot zoveel mogelijk te behouden en de groene beleving vanaf het water te versterken. Het zal
een stevige discussie worden tussen de politieke partijen, maar als
akkoord bereikt wordt, vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 29 oktober.

Aalsmeer - Kritische noten van de
VVD en PACT afgelopen donderdag 1 oktober in de raadsvergadering. De VVD wilde opheldering
over de verloren procedure inzake
het bouwplan Nieuw-Calslagen en
de VVD en PACT vroegen zich af of
het college wat betreft Schiphol wel
genoeg de belangen van inwoners
behartigt.
Robert van Rijn van de VVD gaf aan
het opvallend te vinden dat de gemeente zoveel procedures verliest.
De procedure Nieuw-Calslagen
noemde hij geen incident, maar een
gevolg van geen goed bestuur. “Een
college dat niet in staat is te luisteren naar inwoners en bedrijven. Een
college dat zijn zin doordrijft.” Een
afkeurend signaal gaf de VVD af en
een oproep aan het college werd gedaan om beter te gaan communiceren. Over de procedure Nieuw-Calslagen kreeg wethouder Jop Kluis
het woord en hij zei blij te zijn uitleg
te mogen geven. Het bestemmingsplan voor de bouw van 18 woningen
aan het water langs de Herenweg
is in z’n geheel vernietigd door de
Raad van State. De gemeente heeft
onvoldoende gemotiveerd waarom
zij hier wil bouwen. Op artikel 24,
waaronder het plan valt, zijn al vele
kleinschalige projecten in de regio

gesneuveld. In deze provincie verordening is nu een aanpassing gemaakt, maar daar heeft de gemeente op dit moment niets aan. Het bestemmingsplan gaat opnieuw in
procedure gebracht worden. Insteek
blijft de wens om cultuurhistorische
waarde uit te bouwen. Dat het hier
zou gaan om een slordige procedure fout, zei Kluis absoluut te ontkennen. “De bezwaren van belanghebbend zijn niet overgenomen door de
Raad van State.“ Het bestemmingsplan gaat overigens niet ‘klakkeloos’
opnieuw ingediend worden. De gemeenteraad krijgt, zoals het hoort,
het laatste woord. En dat komt goed
uit, want Rik Rolleman van PACT gaf
aan dat zijn fractie nog wel enkele
kanttekeningen heeft betreffende
onder andere de natuurwaarde, de
oevers en de bufferzone.

Aalsmeer - Laat je inspireren: luister
naar de uitleg over haar werk en kom
proeven! Op dit moment is in het Oude Raadhuis de expositie Reizen van
Jackie Sleper te zien. Om de ervaring
nog intenser te beleven wil zij niet alleen de pupillen van het oog, maar
ook de papillen van de tong prikkelen en activeren. Dit laatste realiseert
ze met de hulp van keukenmeester
Kok en presenteert samen met hem
een oog-, oor- en tongstrelend avontuur tijdens een workshop. Een lezing
met smaaksensaties en de tweede
hiervan vindt aanstaande dinsdag 13

Schiphol
In de raad is ook gesproken over
Schiphol. Dit naar aanleiding van het
gesprek in de Tweede Kamer vorige
week woensdag. Over het feit dat de
raad niet betrokken is geweest bij
deze presentatie door het college
waren zowel de VVD als PACT verbolgen. Het antwoord van wethouder Tom Verlaan was duidelijk: “Het
college is uitgenodigd, niet de raad.”

Rechtszaken
Op het afkeurende signaal van de
VVD wilde de wethouder ook graag
reageren. Er hebben 22 zaken in beroep en hoger beroep plaatsgevonden. Van dit aantal zijn 5 stuks ingetrokken. Van de 17 gedane uitspraken door de rechter zijn 10 ongegrond en 6 gegrond verklaard. 1
Rechtszaak loopt nog. Volgens Kluis
zijn dit niet meer zaken in vergelij-

Behouw Woongenot Aalsmeerbaan

Ansichtkaart voor leden
van de Tweede Kamer
Sleutelwoorden: Zorgvuldig

Over nep-accounts en
rapport Bas Eenhoorn
Aalsmeer - Met een serieus onderwerp startte de raadsvergadering afgelopen donderdag 1 oktober. Burgemeester Jeroen Nobel nam hiervoor zelfs plaats achter de spreektafel. Er zijn weer nepaccounts op sites en andere media opgedoken en hierin worden
zeker geen ‘aardige’ mededelingen gedaan. “Het heeft veel beroering gegeven, ook in het gemeentehuis”, zo vertelde de burgemeester. Hij raadde de fracties met klem
aan hier zorgvuldig mee om te gaan
en de commotie zeker niet groter
te laten worden. “Ga het niet delen,
maar meld het bij mij of de griffier.”
Van wie, hoe en wat, is niet medegedeeld, maar het is natuurlijk wel
heel triest dat geprobeerd wordt onderling haat te zaaien. Zeker nu de
rust ietwat lijkt teruggekeerd binnen politiek Aalsmeer en het rapport naar het moeizame besturen in
de gemeente op het punt van verschijnen staat. Afgelopen dinsdag
6 oktober zijn de bevindingen over
het functioneren van de raadsle-

den naar aanleiding van het onderzoek door Bas Eenhoorn gepresenteerd. Het concept-rapport blijft geheim tot alles besproken is. Met geheimhouding van het concept-rapport zijn alle raadsleden akkoord
gegaan tijdens de raadsvergadering. Ronald Fransen van PACT probeerde de burgemeester een datum voor openbaarheid te ontfutselen, maar hier liet Nobel zich niet
toe overhalen. Ook niet toen Fransen aangaf dat er grote nieuwsgierigheid is bij inwoners. Niet forceren
en overhaasten, benadrukte de burgemeester nogmaals. Het conceptrapport met de titel ‘Samenwerken
aan een goede bestuurscultuur in
Aalsmeer’ gaat besproken worden
met de Commissaris van de Koning,
die op zijn beurt ook nog in gesprek
gaat met de fractievoorzitters. Dan
volgt een analyse met de hele raad
en als alle zienswijzen goedkeuring
hebben, volgt openbaarheid. Ook in
deze is zorgvuldigheid het sleutelwoord. Het wordt vast een persconferentie...

Precario en Dorpshaven Noord
Ook op de agenda van Maatschappij en Bestuur: Heffing precariobelasting op kabels en leidingen
per 2016, Startnotitie Dorpshaven
Noord (herontwikkeling). De vergadering, die begint om 20.00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis
en openbaar is voor belangstellenden, wordt besloten met een vragenkwartier.

Workshop met
Jackie Sleper

king met het verleden en niet meer
dan omliggende gemeenten gemiddeld voeren.

Geluidsoverlast
Hij gaf aan dat aandacht is gevraagd voor ruimte en bedrijven,
maar ook voor geluidsoverlast, verpaupering en fijnstof. Ronald Fransen van PACT verweet het college dat zij in deze de economische
componenten zwaarder af hebben
laten wegen dan geluidsoverlast en
gezondheid. “Niet ons beleid om de
belangen van 30.000 inwoners te
behartigen.“ Ook de VVD, bij monde
van Jan Bouwmeester, gaf aan zich
zorgen te maken over de toegenomen geluidsoverlast en de gevolgen
voor de gezondheid van inwoners.
Volgens de wethouder is wel op alle fronten verantwoording genomen
en is met gezond verstand gekeken hoe het beste de belangen van
Aalsmeer behartigt kunnen worden
op zowel de grond (bouwen) als
in de lucht (geluidsoverlast). Over
Schiphol is het laatste woord nog
niet gevallen. Er volgt in ieder geval
nog een debat in de gemeenteraad.

Schoorsteen in Oost om!
Aalsmeer - “Behoud nostalgie, laat
de schoorsteen staan.” Deze oproep
deed inwoonster Angelique Spring
in ‘t Veld afgelopen donderdag in
de krant. In de laagte bij de Oosteinderweg stond nog fier een oude
schoorsteen. De kassen zijn al geruime tijd verdwenen, maar dit stukje herkenning van oud Aalsmeer
oktober van 20.00 tot 21.30 uur plaats
in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Maximaal 25 deelnemers en
vol is vol. Opgeven kan via de website van de stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer.

‘waakte’ nog over het gebied. Een
stukje nostalgie naast de nieuwe Waterwolftunnel. De inwoonster vroeg zich af of de schoorsteen
misschien zijn plaatsje mocht behouden in dit gebied dat een verandering qua invulling wacht. Maar,
nee. Afgelopen maandag 5 oktober kwam de sloper en deze heeft
geen half werk geleverd. In de loop
van de middag was de schoorsteen
in z’n geheel verdwenen. Een mogelijk lichtpuntje: De stenen blijven
bewaard, zodat de schoorsteen op
een andere plek weer kan verrijzen.
Toch jammer dat in dit stukje oud
Oost weer iets ‘afgebrokkeld’ is…

Aalsmeer - De staatssecretaris
wil in het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB) opnemen dat er
rondom Schiphol 11.900 woningen
zwaar mogen worden belast. Uit een
woningtelling uit 2012 van het NLR
blijkt echter dat er binnen de grenswaarden van het eerste LVB niet
meer dan 11.000 woningen zwaar
konden worden belast! Het voorstel
van de staatssecretaris (900 woningen extra die zwaar mogen worden
belast) is dus in strijd met de Wet
Luchtvaart, die immers voorschrijft
dat een LVB ten aanzien van (onder meer) geluidbelasting tenminste dezelfde bescherming moet bieden als het eerste LVB (het gelijkwaardigheidbeginsel). Zonder een
controletelling van personen – conform de woningtelling van het NLR
- kan niet uitgesloten worden dat
het voorstel van de staatssecretaris voor het nieuwe LVB ook de bescherming middels andere criteria
voor geluid aantast. Het is aannemelijk dat in het voorstel zowel het
aantal ernstig gehinderde personen
binnen de 48 Lden (geactualiseerde
geluidsmaat) als het aantal ernstig
in de slaap gestoorde personen binnen de 40 Lnight veel hoger is dan
onder het eerste LVB maximaal mogelijk was. De keuze is aan u: Komt
u uw wettelijk vastgelegde belofte

aan de omwonenden - nooit meer
‘hinder’ dan onder het eerste LVB
- na, of niet? De Bewonersvereniging Behouw Woongenot Aalsmeerbaan (BBWA) heeft de leden van de
Tweede Kamer gevraagd om deze
belofte na te komen en bij het nieuwe LVB vast te houden aan het (geactualiseerde) beschermingsniveau
van het eerste LVB: maximaal 11.000
zwaar belaste woningen, en ook de
overige criteria voor geluid vast te
stellen op de wijze van de woningtelling uit 2012 van het NLR.
De vraag met daarbij meer informatie over het Nieuwe Stelsel is door
de BBWA verstuurd in de vorm van
een ansichtkaart met hierop de tekst
‘Groeten uit het mooie Aalsmeer
(bij Schiphol)’. “Wij hebben gekozen voor de ‘ansichtkaart’ omdat dit
een ludieke en hopelijk de aandacht
trekkende wijze van communiceren
is.” Op 30 september is de geprinte versie van de ansichtkaart afgeleverd bij alle 150 Tweede Kamerleden, de leden van GS en PS van de
provincie Noord-Holland en de gemeentebesturen in de directe omgeving. “Een tweede ansichtkaart
zal zo snel mogelijk volgen”, besluit
de vereniging. Meer weten? Kijk op
www.aalsmeerbaan.nl.
Reageren
kan via info@aalsmeerbaan.nl

Vijfde editie start vrijdag

19 Gemeentes gaan energie
besparen met inwoners
Aalsmeer - Op de Dag van de
Duurzaamheid, vrijdag 9 oktober,
gaat de vijfde editie van de Klimaatverbond Energy Battle van start! De
gemeente Aalsmeer doet ook mee.
Per gemeente gaan drie teams van
elk maximaal tien deelnemers de
uitdaging aan om thuis zoveel mogelijk elektriciteit en gas te besparen. Het eerste team bestaat uit
raadsleden, wethouders en ambtenaren. De andere twee teams bestaan uit scholen en inwoners.
Wie bespaart het meest, en welke
gemeente wordt de grote winnaar?
Dit jaar doen 19 gemeenten mee
met in totaal 570 huishoudens. Het
zijn Aalsmeer, Amstelveen, Almere, Best, Bloemendaal, Buren, Den
Helder, Geldermalsen, Haarlem,
Heemskerk, Heemstede, Horst aan
de Maas, Krimpenerwaard, Leeuwarden, Noordoostpolder, Nijmegen, Oostzaan, Wormerland en
Zandvoort. Wethouder Jop Kluis:
“De Energy Battle is de energiebesparingswedstrijd voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben
35 gemeentes deelgenomen met
ruim 1000 huishoudens, die gemiddeld 15% besparing hebben gerealiseerd. Dat komt neer op ruim
700 ton CO2 of omgerekend ruim
275 euro per deelnemer per jaar.”
Met behulp van een energiedisplay, de Wattcher, krijgen de deelnemers inzicht in hun elektraverbruik. Elke deelnemer krijgt gedu-

rende vier weken de Wattcher in
huis. Daarnaast is er de wedstrijdwebsite, www.klimaatverbondenergybattle.nl. Daar houden deelnemers hun gas- en elektraverbruik
bij en krijgen zij tips en opdrachten
om hun verbruik te verminderen. De
wedstrijdwebsite toont een actueel overzicht van de standen van alle teams en alle individuele deelnemers. Via een forum delen de deelnemers hun ervaringen. Na vier weken worden de Wattchers doorgegeven aan het volgende team. Zo
worden er drie rondes gespeeld.
Op 5 februari 2016, op de Greenchoice Warme Truiendag, wordt bekend gemaakt welke gemeente de
grootste procentuele energiebesparing gerealiseerd heeft. De deelnemers van het team met de grootste
gemiddelde besparing ontvangt een
doos met energiebesparende producten van Eco-Logisch.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Zowel een vloek als een zegen
12 Nieuwe Meerbode

Quaggamossel zorgt voor
helderder water in Poel
Aalsmeer - De wateren in het
werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland worden opvallend helder. Nieuw onderzoek toont
aan dat dit komt door de recente invasie van de exotische quaggamossel. De komst van de mossel lijkt zowel een vloek als een zegen voor
het waterbeheer. De quaggamossel is een invasieve exoot, afkomstig uit het Zwarte Zeegebied. Hij is
in 2006 voor het eerst in Nederland
waargenomen en verspreidt zich via
de grote rivieren over Nederland. In
rijkswateren, zoals het IJsselmeergebied, zorgde de mossel door zijn
filterende eigenschappen al eerder
voor helderder water. Recent gepubliceerd Rijnlands onderzoek toont
aan dat de quaggamossel nu ook op
de Rijnlandse boezem verantwoordelijk is voor helderder water, zo ook
in de Westeinderplassen.
Conclusie onderzoek
Of de komst van de quaggamossel
positief of negatief is voor het waterbeheer, is niet eenvoudig te zeggen. Aan de ene kant biedt het kansen voor ecologisch herstel; door
helderder water kunnen waterplanten (weer) groeien en kan de vispopulatie zich herstellen. Aan de andere kant geeft de komst van de
mossel risico’s; een helder voedselrijk watersysteem kan leiden tot
afname van de biodiversiteit en bij

eventuele massale sterfte van de
mossel opnieuw leiden tot troebel
water. Daarnaast kunnen recreanten overlast ondervinden door toenemende watervegetatie en de aangroei van mosselen op steigers en
boten. In Amerika is gebleken dat
de aanwezigheid van de quaggamossel grote gevolgen kan hebben voor het waterbeheer. Daar veroorzaakte de mossel verstoppingen
in leidingen en kunstwerken (zoals
gemalen en stuwen). Ook leidde zijn
aanwezigheid tot het uitsterven van
waterleven.
Actief volgen
Door de vele onzekerheden en mogelijke negatieve gevolgen van de
exoot is Rijnland zeer terughoudend in het actief introduceren en/
of stimuleren van de quaggamossel.
Naar verwachting verspreidt deze
mossel zich de komende jaren vanzelf verder en neemt in aantal toe.
Om grip te krijgen op de precieze
effecten van de mossel op de waterkwaliteit, blijft Rijnland hem actief volgen. Daarnaast gaat Rijnland
door met de geplande waterkwaliteitsmaatregelen om te zorgen voor
een duurzaam en robuust watersysteem. Het actief bestrijden van de
quaggamossel is volgens Rijnland
zinloos. Het rapport lezen of meer
informatie? Kijk dan op de website
www.aalsmeer.nl/mossel

Eenmalig profiteren!

Najaarsaanbiedingen voor
minima in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente vindt het
belangrijk dat inwoners met een inkomen op of rond het sociaal minimum ook kunnen meedoen in de
maatschappij. De gemeente heeft
daarom besloten om inwoners met
een inkomen tot 125 % van de toepasselijke bijstandsnorm éénmalig aan te bieden om deel te nemen
aan de najaarsaanbiedingen van de
Amstelveenpas (pas voor minima in
Amstelveen). De aanbiedingen bestaan uit een divers aanbod van sociaal culturele activiteiten. Alle minima die bij de gemeente bekend zijn
hebben een brief van de gemeente
ontvangen.
De gemeente gaat verder onderzoeken of een structurele variant van
een pas medio 2016 mogelijk is. De
voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor de najaarsaanbiedingen zijn dat de inwoner in
gemeente Aalsmeer moet wonen,
geen student is, een inkomen heeft
tot 125% van de voor geldende bijstandsnorm en niet meer vermogen heeft dan de geldende maximale vermogensgrens. De inwoner kan
ook in aanmerking komen als deze
in een minnelijk schuldentraject zit
bij Balans schuldhulpverlening of in
de Wet Schuldsanering Natuurlijke

Personen. Alle inwoners die aan deze voorwaarden voldoen en bekend
zijn bij de gemeente, hebben een
brief ontvangen met informatie over
de aanbiedingen en hoe zij deze
kunnen aanvragen. Wanneer u geen
brief van de gemeente heeft ontvangen en wel aan de bovenstaande voorwaarden voldoet dan kunt
u de najaarsaanbiedingen ophalen
(van 6 tot en met 15 oktober 2015)
in het gemeentehuis van Aalsmeer
door het tonen van een geldig legitimatiebewijs. Aan de balie wordt direct getoetst of u aan alle voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is, kunt u de aanbiedingen voor
uzelf, uw eventuele partner en inwonende kinderen van 2 tot 18 jaar direct meenemen.
Let op: Na 15 oktober 2015 is het
niet meer mogelijk om aanbiedingen op te halen in het gemeentehuis of per e-mail te bestellen. In
het gemeentehuis wordt tijdens deze periode extra dienstverlening ingezet om de aanbiedingen te verstrekken. Openingstijden balie aanbiedingen, het aanbiedingenblad of
meer informatie via www.aalsmeer.
nl/aanbiedingenminima of u kunt
contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0297-387575.

5 Paarden lopen
los op fietspad

Nobel over Raadsvergadering: “Goed gedebatteerd”

Maximaal 400 vluchtelingen
in crisisopvang in Bloemhof
Aalsmeer - Goed verlopen, de
raadsvergadering op donderdag 1
oktober. Het leek even of de grimmige sfeer was terug gekeerd, maar
burgemeester Jeroen Nobel had
‘zijn’ raad prima onder controle. Hij
wist te corrigeren, terecht te wijzen en als nodig meer duidelijkheid
te scheppen. “Goed gedebatteerd”,
zoals hij zelf na afloop concludeerde en de raad hiervoor een compliment gaf.
Het leek een korte raadsvergadering te worden met slechts één
agendapunt, maar er waren debatten aangevraagd en in het vragenkwartier vroeg de VVD duidelijkheid over de beslissing van het college om vluchtelingen tijdelijk op te
vangen in sporthal De Bloemhof.
Het voorstel om de tijdbestedingsnorm van de wethouders Jop Kluis
en Tom Verlaan bij te stellen van 50
naar elk 80 procent, is met 12 stemmen voor aangenomen. Het hiervoor ingediende amendement van
PACT kreeg bijval van de VVD en
HAC, maar werd niet, zoals gehoopt
door PACT, een discussie. Voor AB
en het CDA was het zonneklaar.
Beide wethouders zetten zich voor
100 procent in en verdienen het om
hiervoor beloond te worden. Dat
ze 80 procent betaald krijgen voor

100 procent inzet is hun eigen keuze. “Het siert de wethouders”, aldus
Robbert-Jan van Duijn van het CDA.
Een tête à tête, zoals hij het zelf omschreef, had voorzitter Jeroen Nobel
met fractievoorzitter Robert van Rijn
van de VVD. De fractie wilde meer
duidelijkheid over de tijdelijke opvang van vluchtelingen. Om hoeveel
vluchtelingen gaat het, hoe lang
blijven ze, waar moeten de scholen gymmen en de verenigingen
sporten als de Bloemhof in gebruik
is en waarom deze locatie?, vroeg
Van Rijn onder andere. Van voorzitter Nobel kreeg de raad een uitgebreide uitleg. In Aalsmeer zijn drie
locaties aangewezen voor tijdelijke
opvang na een ramp of incident. Dit
zijn de Beach, de Proosdijhal en de
Bloemhof. De Beach is in particuliere handen en de Proosdijhal ligt heel
dicht in het centrum. De Bloemhof
ligt enigszins in de luwte.
Volgens de crisis-richtlijnen zouden zo’n 1.500 vluchtelingen overdag en 560 ‘s nachts in de Bloemhof
kunnen verblijven. Maar, zo zei Nobel: “Wij hebben gemeend dit niet
te doen en een maximum te stellen
van 350 tot 400.” Hij gaf gelijk aan te
vinden dat eigenlijk in het hele land
een ruimere bemeting genomen
zou moeten worden. In geval van

Aanrijding op fietspad

Waarschuwing politie

Bedrijfsoplichters actief!
Aalsmeer - De politie waarschuwt
voor oplichters die bedrijven benaderen en zich voordoen als deurwaarders. De bellers zeggen van
een rechtbank opdracht gehad te
hebben om een vordering te innen.
Er wordt een behoorlijk geloofwaardig verhaal verteld, waarbij zelfs namen van rechters worden genoemd.
Aan de bellers wordt gevraagd di-

ingezonden

rect alsnog het openstaande bedrag over te maken. Doe dit niet,
vraag altijd om schriftelijke bewijsstukken. De oplichters gaan namelijk nog verder. Na het overmaken
van het openstaande bedrag bellen de oplichters nogmaals en zeggen dat er een fout is gemaakt en
ze het geld zullen terugstorten. Er
worden gegevens gevraagd van de
rekening. Geef deze ook niet, want
de kans is groot dat de oplichters

de komst van vluchtelingen, wordt
geprobeerd qua schoolsport een
andere invulling te geven, bijvoorbeeld zwemmen, en voor verenigingen gaat gezocht worden naar andere beschikbare locaties. Het zou,
en dit werd extra benadrukt, gaan
om crisisopvang, dus maximaal 72
uur (3 dagen). Mocht inderdaad gebruik gemaakt gaan worden van de
Bloemhof als crisisopvang, zal de
gemeente alle kanalen gebruiken
om inwoners zo spoedig mogelijk
op de hoogte te brengen. Zelf krijgt
de gemeente de keuze van de COA
slechts zestien uur van te voren te
horen. Burgemeester Nobel zei verder dat de gemeente voornemens
was een bewonersavond te organiseren, maar door de uitspraak van
de minister dat sporthallen als opvanglocatie voor vluchtelingen eigenlijk niet wenselijk zijn, wordt hier
nog even mee gewacht. “Niet handig overigens, de wekelijkse andere
besluiten van de minister.”
Over langere opvang van vluchtelingen zijn nog geen beslissingen genomen. Er wordt gekeken of mogelijk lege kantoorpanden gebruikt
kunnen worden, maar aldus Nobel:
“Dit gaat in overleg met de raad. De
vraag is of Aalsmeer hierin een rol
wil spelen.”

Aalsmeer - Afgelopen zondag 4
oktober zijn in de avond op het
fietspad van de Aalsmeerderweg,
nabij de Julianalaan, een brommerrijder en een fietser met elkaar in botsing gekomen. De
twee reden elkaar tegemoet. Beide bestuurders zijn ten val gekomen. De fietser heeft aan de aanrijding enkele kneuzingen overgehouden, de brommerrijder wat
schrammetjes. De politie en de
ambulancedienst zijn ter plaatse
geweest. Beide slachtoffers konden ter plaatse behandeld worden. Een rit naar het ziekenhuis
was gelukkig overbodig. Zowel de
fiets als de brommer raakten behoorlijk beschadigd.
Foto: Marco Carels

op dat moment nogmaals toeslaan
en de betreffende rekening leeg halen. Naast vragen naar de schriftelijke verordening kan ook de naam
en het telefoonnummer van het betreffende deurwaarderkantoor opgevraagd worden. Laat de oplichters duidelijk weten dat eerst een
en ander gecontroleerd gaat worden voordat tot betaling overgegaan wordt. Veelal wordt het de oplichters dan te heet onder de voeten
en hangen zij op. Trap er niet in, aldus de waarschuwing van de politie. “Vergeet niet dat oplichters zeer
gewiekst zijn.” Meld een deze vorm
van bedrijfsoplichting direct bij de
politie via 0900-8844.

Tractor kantelt op rotonde
Aalsmeer - Een ongemakkelijke
manoeuvre van een chauffeur van
een tractor begin deze week. De
man reed met tractor en aanhanger
de rotonde bij de Dreef op. De aanhanger vol met houtsnippers heeft
waarschijnlijk de verhoogde rand
geraakt en belandde op zijn kant.
De houtsnippers kwamen her en
der verspreid op het wegdek te liggen. De aanhanger is met hulp van

een kraan weer op vier wielen gezet. De chauffeur was geschrokken,
maar raakte niet gewond. De ambulance kon stand-by blijven staan
in haar vaste stek naast de brandweerkazerne. Agenten hebben geholpen bij het regelen van het verkeer. Ze kwamen lopend. Vanuit het
politiebureau kijken ze tot slot uit op
de rotonde.
Foto: VDL Fotografie

Leo Baarse
Sportlaan 59, Aalsmeer

Flinke buit na
inbraak bedrijf
Aalsmeer - In de avond van
maandag 28 september is ingebroken bij een bedrijf aan
Ginkgo op het terrein van de
veiling Zuid. Voor zover bekend bij de politie zijn minimaal drie daders betrokken bij
de inbraak. Er is sprake van een
aanzienlijke buit.

Koperdief betrapt
en aangehouden
Rijsenhout - In de nacht van
maandag 5 op dinsdag 6 oktober is geprobeerd koper te stelen in Rijsenhout. Een bewoner zag de dief en wist hem te
overmeesteren. De dief werd in
afwachting van de politie opgesloten. Net voor de komst
van de politie wist de man toch
te ontsnappen. Direct is door
agenten de wijk afgezet en met
hulp van een diensthond is de
man gevonden. Hij had zich
verstopt in de bosjes. De dief is
aangehouden en voor verhoor
meegenomen naar het bureau.
De man had diverse stukken
gereedschap bij zich, onder
ander een schroevendraaier en
een Stanley mes.

Aanhouding
wegens stalking
Aalsmeer - Op dinsdag 6 november is rond tien uur in de
ochtend een inval gedaan door
een team van de politie in een
woning aan de Oosteinderweg.
De bewoner zou zich schuldig
hebben gemaakt aan stalking.
De man is voor verhoor meegenomen door de politie. Er zijn
computers, -apparatuur en documenten in beslag genomen.
In belang van het onderzoek
doet de politie geen verdere
mededelingen.

Laadruimte in
bus vat vlam
Aalsmeer - Maandag 5 oktober aan het begin in de avond
zijn de politie, ambulance en de
brandweer opgetrommeld voor
een autobrand in de Jupiterstraat. In het laadgedeelte van
een bestelbus was brand ontstaan. Toen de hulpdiensten
arriveerden had de bestuurder
van de bus zelf de brand weten
te blussen met een tuinslang,
die hem door een bewoner van
de straat aangereikt was. De
brandweer heeft de nacontrole
verricht. De bestuurder is door
medewerkers van de ambulancedienst ter plaatse behandeld.
Hij had rook ingeademd. De
bestelbus is behoorlijk beschadigd geraakt.

Gitaar gestolen

Bewijs van matig
presteren LVNL
Donderdag 1 oktober las ik in de
Nieuwe Meerbode het artikel over
het meer gebruik van de Aalsmeerbaan in verband met beter zicht. Afgelopen vrijdag tijdens het ORS regioforum hoorde ik Jasper Daams
ook soortgelijk ‘nieuws’ brengen.
Meer gebruik van de Aalsmeerbaan
door slecht zicht en buiten UDP is
echt niet meer nodig met de huidige stand der techniek. Dat de LVNL
zich hier op beroept is een bewijs voor het matig presteren van
hun organisatie in vergelijk met
de luchtverkeersleiding in andere
drukke regio’s waar het ook donker
wordt en ook slecht zicht is.

Aalsmeer - Op dinsdag 29
september om vijf voor half zeven in de ochtend kreeg de politie een melding dat een vijftal paarden los liepen op de
Mr. Jac. Takkade. Waar de dieren uitgebroken waren, is niet
bekend. De paarden zijn door
agenten in een leeg weiland
gestald. Inmiddels zijn de viervoeters weer terug bij hun
rechtmatige eigenaar.

Auto in brand na botsing
Kudelstaart - Zondag 4 oktober
rond negen uur in de avond heeft
een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden op de Kudelstaartseweg ter
hoogte van huisnummer 150. De
bestuurder van de auto raakte een
betonblok, waarna de auto in brand
vloog. De politie en de brandweer

zijn ter plaatse geweest. De brandweer had het vuur snel onder controle. De bestuurder bleef ongedeerd. Hij is met de schrik vrij gekomen. De auto, met buitenlands kenteken, is total loss verklaard.
Foto’s Marco Carels en
www.kicksfotos.nl.

Aalsmeer - Op zaterdagmiddag 3 oktober is vanuit café
Joppe in de Weteringstraat een
gitaar gestolen. Het gaat om
een klassieke gitaar, bruin van
kleur en verpakt in een zwarte gitaartas. De gitaar was door
de eigenaresse achter de bar,
nabij de keuken, neergezet.
Mogelijk zijn er getuigen die
gezien hebben dat de gitaar
ontvreemd werd. De eigenaresse hoopt op reacties. Het is
geen dure merkgitaar, maar de
eigenaresse hecht veel waarde aan haar instrument. Informatie via café Joppe, telefoon
0297-322949.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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In Memoriam Bas Mulder

Wij zijn in shock!
Rijsenhout - Woorden schieten tekort. Gisteravond bereikte ons het
trieste bericht van het overlijden van ons lid Bas Mulder. Bas was vele jaren speler van ons eerste elftal en S.C.W. topscorer aller tijden
en heeft zich daarnaast op vele manieren ingezet voor de vereniging.
S.C.W. zal Bas herinneren als iemand die, zowel binnen als buiten het
veld, door zijn enthousiasme anderen wist te motiveren. S.C.W. zal uiteraard op gepaste wijze afscheid nemen van Bas. Zaterdag 10 oktober zullen de vlaggen halfstok hangen, de teams met rouwbanden
spelen en elke wedstrijd zal voorafgaan door een minuut stilte. Voorafgaand aan de wedstrijd van SCW – IJmuiden zal ons meisjes E team
(waarin de dochter van Bas speelt) haar wedstrijd spelen tegen DIOS.
Voor aanvang van SCW – IJmuiden zullen spelers van Veteranen
35+, Veteranen 45+ en SCW 1 op
het eerste veld Bas de laatste eer
bewijzen. Maandag 12 oktober
zal de teraardebestelling plaatsvinden. Op deze laatste tocht zal
de rouwstoet om ongeveer 11.45
uur bij S.C.W. arriveren. Daar zal
de auto stilstaan bij veld 1 en kan
Bas afscheid nemen van zijn zo
geliefde ‘cluppie’. Bas: Rust zacht.
A.W. van Ooijen (secretaris S.C.W.)

Lokale omroep voor jong en oud

Klassieke en jaren 60 tot 80
muziek bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De lokale omroep van
Aalsmeer en Kudelstaart is er voor
jong en oud. Dat blijkt ook uit de diversiteit aan programma’s die te beluisteren zijn op de zender. Zo staan
de komende week klassieke en jaren zestig tot tachtig muziek geprogrammeerd en kan geluisterd
worden naar de voorzitter van FC
Aalsmeer. De onderwijsman Eef
Niezing is door fysiotherapeut René
Vreken voorgedragen als de nieuwe gast in de veel beluisterde talksho ‘Door de Mangel’ op maandag
van 19.00 tot 20.00 uur. Eef Niezing
is de 97ste Aalsmeerder die langskomt en dat betekent dat de 100ste
gast nu echt dichtbij komt. Afgelopen maandag onthulden de presentatoren een nieuwe hint en dat is het
woord ‘hoog’. Al een idee wie deze
gast gaat worden? In ieder geval
een bekende Aalsmeerder en eentje die iedereen kent! Noteer de datum alvast in uw agenda: maandag
2 november. ‘De Top 10 van…’ is
een ander populair programma op
de maandagavond. Wekelijks mag
een Aalsmeerder tussen 20.00 en
21.00 uur zijn of haar tien favoriete nummers laten horen. Deze week
(12 oktober) mag Jolanda de Kruijf
een lijstje maken. Zij is werkzaam bij
Computer Business Applications en
het Crown Theater Aalsmeer.
‘October Eighties’
Het programma ‘Aalsmeer by Night’
keert in de maand oktober terug
naar de muziek uit de jaren tachtig. Onder de naam ‘October Eighties’ presenteert Meindert van der
Zwaard op donderdagavond vanaf
22.00 uur de leukste en opmerkelijkste muziek uit het tijdperk 19801989. Suggesties en verzoeknummers uit deze periode zijn altijd van
harte welkom. Bel gerust tijdens
de uitzending: 0297-325858 of volg
‘Aalsmeer by Night’ op Facebook.
Boekenwurmen gezocht
Zoals iedere vrijdag begint ook op 9
oktober het weekend weer bij Kim
& Joey. Tussen 18.00 en 19.00 uur
hebben zij weer een gezellige uitzending Let’s Go! klaar staan, bomvol leuke nieuwtjes, gezellige interviews en natuurlijk heel veel muziek. Wat er allemaal te beleven is
rondom de op 7 oktober gestartte
Kinderboekenweek heeft Kim uitgezocht. Natuurlijk is Let’s Go! ook
heel benieuwd naar jouw favoriete boek en/of schrijver! Ben jij een
echte boekenwurm en wil je wat komen vertellen over je favoriete boek
en/of schrijver? Geef je dan op via
letsgo@radioaalsmeer.nl.

Vrijkaarten bij Vrijdagavondcafé
Deze vrijdag presenteert Ron met
Caroline het Vrijdagavondcafé van
21.00 tot 23.00 uur en ontvangen
zij weer vele gasten. Eén van hen is
wijkagent Erik van den Brun die deze week aanschuift met zijn maandelijkse rubriek ‘Een boeiend gesprek’. Heb je ook een vraag aan
Erik? Mail of bel dan tijdens de
uitzending. Email: studio@radioaalsmeer.nl of 0297-325858. Verder is Kirtsen van Syltsupport te
gast en zij gaat twee kaarten voor
Ruth Jacott verloten onder de luisteraars. Wil je kans maken op twee
vrijkaarten voor dit concert dat op
16 oktober gaat plaatsvinden in Studio’s Aalsmeer? Beantwoord dan de
vraag: Met wie zong Ruth het bekende duet ‘Blijf bij mij’. Meedoen
kan via Facebook of Twitter of tijdens de uitzending per mail of telefoon. Verder is er natuurlijk Ron’s
Top 40 Hitarchief en de Soulshowclassic en komt Michel zijn kaarten ophalen voor Ferry Maat in
Aalsmeer die hij vorige week won in
de uitzending.
Nostalgische jaren zestig
Zaterdag 10 oktober gaat Sem de
nostalgische zestiger jaren tour op.
Zo draait Sem nummers die niet
vaak meer te horen zijn, maar waar
vroeger veel op werd gedanst, gezwijmeld, ludduvuddu (liefdesverdriet) werd weggewerkt of waar gewoon naar werd geluisterd. Voor deze keer kan de playlist ook aangevuld worden met nummers die luisteraars graag nog een keer willen
horen uit deze tijd. Stuur uw favoriete nummer naar: studio@radioaalsmeer.nl.
Chopin en Stravinsky
Het programma dat wekelijks klassieke muziek in de Aalsmeerse huiskamer brengt heet ‘Intermezzo’. Cor
Knol, één van de programmamakers, heeft voor de komende week
weer een aantal muziekpareltjes uitgezocht. Zondag 11 oktober kunt u
om 11.00 uur luisteren naar het eerste pianoconcert van Chopin en zijn
Fantasie over Poolse volksliederen.
Iets verder weg, op dinsdag 20 oktober vanaf 21.00 uur, is het de beurt
aan Igor Stravinsky met de Vuurvogel, Oidipoes Rex en L’Histoire du
Soldat. Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
op de kabel en via de livestream op
de website: www.radioaalsmeer.nl.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter
en Facebook.

Bijzondere en geliefde dorpsgenoot

In Memoriam: Bas Mulder
Rijsenhout - Op zaterdag 3 oktober overleed totaal onverwacht Bas
Mulder op 43 jarige leeftijd. Bas
was in zijn woonplaats Rijsenhout
zeer geliefd vanwege zijn enorme
betrokkenheid bij de verschillende
verenigingen en de gemeenschap
in het algemeen. Hij laat een vrouw,
2 dochters, zijn familie, vrienden en
een compleet dorp in totale ontreddering achter.
Al op zeer jonge leeftijd bleek Bas
een sportieveling en werd hij lid van
voerbalvereniging SCW.
De liefde voor de voetbalsport en
de club SCW zou nooit meer verdwijnen. Hij doorliep alle lichtingen in de jeugd waarbij zijn vader
vaak als coach en begeleider functioneerde. Bas bleek een talentvolle spits die elk seizoen het net vele malen wist te vinden. Niemand
was dan ook verbaasd dat hij alle op
jonge leeftijd (16) zijn debuut maakte in het eerste elftal van SCW. Vele
jaren was hij de scorende spits van
SCW 1, die niet uitblonk in werklust, maar vooral in techniek en raffinement. Na een kort uitstapje bij
vv Aalsmeer kwam Bas in 1997 terug naar SCW om nog jaren als aanvoerder het eerste elftal bij de hand
te nemen. Bas is topscorer aller tij-

gon zijn fascinatie voor trainingsschema’s en voeding en voegde hij
een dimensie toe aan zijn sportbeleving. Deze hernieuwde sportbeleving kwam heel goed van pas toen
hij 4 jaar geleden samen met 7 andere veteranen van SCW de ‘Ventouranen’ oprichtte. Dit gezelschap
had inmiddels de racefiets ontdekt en besloten om de Mont Ventoux, de illustere berg uit de Tour
de France, te gaan beklimmen. Onder de bijnaam ‘Basso’ heeft hij de
missie met verve volbracht. In de
jaren daarna volgden nog de Stelvio, l’Alpe d’Huez en de Grand Ballon. Hij kon goed afzien en heel diep
gaan zonder aan flair en uitstraling
te verliezen. Zelden heeft hij zijn
doorzettingsvermogen en focus zo
getoond als bij het beklimmen van
deze bergen. Zoals zo vaak ging
het hem maar deels om het sportieve element. Ook in dit gezelschap
pakte hij zijn rol als animator, organisator, gangmaker en genieter. Hij
heeft er mede voor gezorgd dat de
‘Ventouranen’ een hechte vriendengroep is geworden door wie hij intens zal worden gemist.
Naast al zijn activiteiten bij de verschillende sportverenigingen was
Bas ook een zeer betrokken en actieve ouder bij basisschool De Zevensprong waar zijn dochters aan
zijn verbonden. De school herinnert
vooral zijn enthousiasme en inspiratie die hij onder andere als ‘pr vader’ voor de schoolpleincommissie
ten toon spreidde. Vooral zijn uitgebreide netwerk en kennis van zaken
kwamen hierbij heel goed van pas.
Het schoolbestuur, de ouders en de
kinderen zijn geschokt en heel verdrietig om het overlijden van Bas
Rijsenhout zal verder moeten zonder een hele bijzondere en geliefde
dorpsgenoot. Bas Mulder laat een
immense leegte achter die niet door
een iemand kan worden ingevuld.
Laten we hopen dat de gemeenschap in staat is met elkaar het gat
te vullen dat is ontstaan door zijn
overlijden en zijn vrouw, zijn dochters, zijn ouders, zijn familie en
vrienden bij te staan om dit enorme
verlies te kunnen dragen.
Uit aller naam: Gideon Schoof
waren maar liefst 145 soorten seringen te vinden. Zoveel soorten zijn
er niet meer, het aantal is geslonken naar 105. Niet allemaal zullen
ze terug komen in het park, maar
zoveel mogelijk wel. De reconstructie is dagelijks met een camera gevolgd door Sjaak Koningen. Van alle
bijzondere momenten zijn door deze inwoner foto’s gemaakt en deze
zijn nu gebundeld in een expositie.
De reeks foto’s werd officieel geopend door wethouder Jop Kluis,
die zei trots te zijn op het initiatief
van inwoners om het Seringenpark
te behouden en nieuw leven in te
blazen. “We zijn er groos mee.” Hij
beloofde dat er een grand opening
gaat komen als het Seringenpark
volledig in ere is hersteld. Hij moedigde fotograaf Sjaak Koningen aan
om ook de verdere werkzaamheden
op de gevoelige plaat vast te leggen.
“Om een uitspraak van een bekende danspresentator te gebruiken:
Ga zo door!”

Feestelijke opening door wethouder Jop Kluis

Expositie over reconstructie
Seringenpark in ‘Aelsmeer’
Aalsmeer - Op donderdag 1 oktober is in zorgcentrum Aelsmeer een
foto-expositie geopend over de reconstructie van het Seringenpark.
Het park in de Ophelialaan heeft
een grondige opknapbeurt gekregen en dit was nodig. Het lag er ver-

waarloosd bij en dit ging een groep
inwoners zwaar aan het hart. Zij
hebben zich hard gemaakt om het
Seringenpark weer de waardering
te geven die het had, een park om
trots op te zijn. Er is nieuwe drainage aangebracht, de sloten zijn uit-

Ontmoeting en uitwisseling

‘Geef me de vijf’ tijdens
week van de opvoeding
Aalsmeer - De week van de Opvoeding van 5 tot en met 12 oktober draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren.
Daarbij staat een positieve benadering voorop. Het motto is ‘Geef
me de vijf’. De Binding, Sportservice Haarlemmermeer, Cultuurpunt
Aalsmeer en JOGG (Jongeren op
Gezond Gewicht) Aalsmeer hebben een leuk programma voor de
groepen zeven van de basisscholen
en de eerstejaars leerlingen van de
Westplas Mavo georganiseerd. Kijk
voor meer informatie op www.DeBinding.nl.

Wethouder Van der Hoeven geeft startsignaal voor week van de opvoeding.

den van SCW, in seizoen 2001/2002
uitgeroepen tot speler van het jaar
en in 2002 kreeg hij de gouden
schoen uitgereikt als topscorer van
de Haarlemmermeer.
Na zijn actieve loopbaan in de selectie nam hij het initiatief om met zijn
voetbalvrienden SCW 4 te formeren dat later overging in Veteranen
1. Bas was aanvoerder en drijvende
kracht achter het elftal. Dankzij zijn
ongekende sociale vaardigheden en
tomeloze energie wist hij dit team
te smeden tot een hecht collectief
waarbij vriendschap, saamhorigheid
en gezelligheid minstens even belangrijk waren als het voetbalspel.
Ook buiten het veld was Bas een
zeer invloedrijk lid van de club. Al in
zijn periode als selectie speler was
hij zeer actief bij het organiseren
van activiteiten. Hij was betrokken
bij de jeugd en genoot van jonge talentjes. Ook de minder begaafden
konden op zijn aandacht rekenen.
Vanaf het moment dat zijn dochter
ging voetballen was hij uiteraard ieder zaterdagochtend bij de ‘meiden’
te vinden. Met eindeloos geduld en
gepaste aanwijzingen wist hij de
meiden vooruit te helpen maar vooral te laten genieten van de door hem
zo geliefde sport.

Bas was zeer betrokken bij het reilen en zijlen van de vereniging,
waarbij zijn talent voor organiseren
en het verbinden van mensen goed
van pas kwam. Hij was een vaste
bezoeker van de bestuurskamer om,
zonder enige functie, lekker te sparren met de bestuursleden. Hij was
kritisch, niet altijd makkelijk, en had
overal een mening over. Dit altijd
met de intentie om het voor de club
en de leden beter te maken. Bij vele
activiteiten en initiatieven was Bas
betrokken. Of het nu ging om een
voetbalplaatjes actie voor de jeugd,
besprekingen met sponsoren en
gemeente over een mogelijk nieuw
complex of nieuwe tenues voor de
meiden, hij ging er achteraan en
bracht mensen bij elkaar om resultaat te boeken. Het overlijden van
Bas Mulder is voor SCW een enorme dreun, de club is in diepe rouw.
Voetbal was echter niet de enige sport die Bas kon bekoren. Een
jaar nadat hij lid was geworden van
SCW klopte hij aan bij de buren
van tennisvereniging Rijsenhout.
Hij vond het heerlijk om te tennissen en om naast een teamsport ook
een individuele sport te doen. Ook
hier bleek zijn gevoel voor de bal,
zijn techniek en zijn wil om te winnen, maar bovenal zijn behoefte om
een bijdrage te leveren aan de club
in al zijn facetten. Hij was zeer actief bij het organiseren van activiteiten op en rond de tennisbaan, zoals
het open toernooi en het midzomer
sportfestijn, waarbij zijn liefde voor
culinaire zaken een prominente rol
had. De laatste jaren was hij actief
als bestuurslid en penningmeester van het sterk verjongde bestuur.
Hij was de aanjager van een ‘frisse
wind’, schuwde de discussie niet en
pakte zo ongeveer alles op wat bleef
liggen. Tennisvereniging Rijsenhout
verliest in Bas een begenadigd bestuurder en een zeer geliefd lid.
De sportieve aspiraties van Bas
hielden echter niet op bij voetballen
en tennissen. Na zijn 30e begon Bas
interesse te krijgen in duursporten.
In eerste instantie de 10 kilometer
van de Haarlemmermeer, maar al
snel werd het de halve marathon en
uiteindelijk zelfs de hele marathon
van Berlijn. Met het hardlopen be-

Startsignaal door wethouder
Wethouder Gertjan van der Hoeven
gaf dinsdagochtend 6 oktober het

startsignaal voor de interactief opgezette workshops. De workshops
zijn interactief opgezet. De leerlingen kregen tijdens de workshop
van C-taste op een educatieve manier uitleg over smaak en hoe dat
voor iedereen anders is. De tweede
workshop werd geleid door rapper
Snelle, die zich niet liet beperken
door zijn schisis (hazenlip). Tijdens
de workshop leren de leerlingen dat
iedereen talenten heeft en dat iedereen anders is. Bij de workshop
sporten met een beperking maakten de kinderen kennis met zitvolleybal, gegeven door Djoke van Marum (speelster van het Nederlands
team). Bij alle workshops is besproken wat de leerlingen hebben geleerd en ervaren en telkens blijkt
dan weer dat ze meer begrip voor

Nieuwsgierig naar de expositie?
Een kijkje gaan nemen in het zorgcentrum aan het Molenpad mag altijd overdag. Sla bij binnenkomst
twee keer links af en geniet van de
foto’s in de hal.

gediept en voorzien van nieuwe beschoeiingen, de bruggen zijn aangepakt en nieuw gras is ingezaaid.
Klaar is het Seringenpark nog niet.
Dit najaar wordt in samenwerking
met de Historische Tuin de beplanting aangepakt. In het Seringenpark
elkaar en voor mensen met een beperking hebben gekregen.
Sociaal loket en jeugdhulp
Niet alleen in de Week van de Opvoeding maar gedurende het hele jaar kunnen opvoeders met hun
vragen en zorgen over hun kind terecht bij het Sociaal loket van de
Gemeente Aalsmeer. De gemeente is sinds 1-1-2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De jeugdhulp
kan variëren van problemen waarbij informatie en advies voldoende is tot hele ernstige problemen.
De eerste ingang is altijd het Sociaal loket van de gemeente. Voor
meer informatie over het Sociaal loket kunt u naar www.aalsmeer.nl.
Een email sturen kan naar sociaalloket@aalsmeer.nl, bellen naar 0297387575 of langskomen op maandag
tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00
uur bij het Sociaal loket in het gemeentehuis.
Op Gezond Gewicht
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jonge-

ren makkelijk en aantrekkelijk te
maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met GGD
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg
en Zekerheid en andere lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in de
gemeente. Bijna 1 op de 8 van de
Aalsmeerse kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar is te zwaar.
Het percentage met overgewicht
stijgt met de leeftijd. De JOGG-aanpak draagt er aan bij om de stijgende trend van overgewicht bij kinderen in Aalsmeer een halt toe te roepen. Info: www.aalsmeer.nl/jogg
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Wethouder geeft startsein

Aftrap kunstkastproject
op Praamplein zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
10 oktober om 11.00 uur geeft wethouder Gertjan van der Hoeven op
het Praamplein het startsein voor
het project ‘Kunstkast’. Op initiatief van Aalsmeerder Lex Berghuis
worden de saaie elektriciteitskasten
op het Praamplein omgetoverd tot
kunst. Lex is op het idee gekomen
van het opfleuren van Aalsmeer tijdens zijn reis door Australië. In Brisbane werd hij verrast door prachtig beschilderde elektriciteitskasten
op elke straathoek. Bij thuiskomst
in Aalsmeer heeft hij het idee voorgelegd aan de gemeente. De gemeente reageerde direct enthousiast waardoor de elektriciteitskasten
nu ook Aalsmeer een mooier aangezicht zullen gaan geven.
Lokale kunstenaars gaan komende
zaterdag laten zien wat er mogelijk

is met een elektriciteitskast. Deze
elektriciteitskasten kunnen gebruikt
worden als inspiratiebron voor de
verdere uitvoering van het project.
De kunstenaars die komende zaterdag hun kunsten zullen vertonen zijn: Dave Moespot, Bob van
de Heuvel, Femke Kempkes, Karin
Borgman en Dion V.
Het doel is om in Aalsmeer en Kudelstaart alle elektriciteitskasten te
gaan beschilderen in samenspraak
met de bewoners. Er zijn al verschillende bewoners die aangegeven
hebben een kast beschilderd te willen hebben. De organisatie gaat na
de aftrap op 10 oktober direct verder om aan deze verzoeken gehoor
te kunnen geven. “Dus, wie weet
volgend jaar tijdens de kunstroute ook een kunstkastroute!”, besluit
Lex Berghuis enthousiast.

Stijldanspresentatie voor
senioren in Inloopcentrum
Aalsmeer - Op donderdagochtend
15 oktober tussen 10.00 en 12.00
uur zijn senioren van harte welkom
in het Inloopcentrum voor een stijldanspresentatie. Na de gezamenlijke koffie zullen Gerrit Vreeken en
danspartner Finy Jansen hun danskunsten laten zien. Gerrit Vreeken
is al enkele jaren vrijwilliger bij het
zorgcentrum, hij is chauffeur van
de bus en helpt bij het inloopcentrum met hand en span diensten.
Al eerder heeft hij samen met Finy een dansdemonstratie gegeven.
Naast het gebruikelijke stijldansen
wordt er ook een quickstep en Engelse wals met de rolstoel en rollator gedanst. Gerrit en Finy dansen al
meer dan 20 jaar voornamelijk het
rolstoeldansen met gehandicapten.
Tijdens de demonstratie heeft men
de mogelijkheid een dansje te wagen op bekende klanken van vroeger, maar niets is verplicht. Het inloopcentrum is te vinden in de Kanaalstraat 12, in gebouw Irene. Voor
informatie kan contact opgenomen

worden met coöordinator Ellen Millenaar via 06-22468574 of via emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl
Gerrit Vreeken en zijn danspartner
Finy Jansen.

Gastspreker bij Videoclub
veld via 0297–761768. Mensen die
geïnteresseerd zijn in het filmen
met een videocamera zijn van harte
welkom op de komende clubavond.
De Clubavonden van de F&VA worden om de veertien dagen gehouden op de maandagavond in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en beginnen om 20.00 uur.
Informatie over de F&VA en over de
videocursus via 023-5284564 of via
www.videoclubaalsmeer.nl.

Nieuw bij de Werkschuit

Cursus mandala tekenen
Aalsmeer - Nieuw bij de Werkschuit is een korte cursus mandala tekenen. Kleuren is helemaal in.
Maar wat is er niet leuker om te
ontdekken hoe je zelf kunt ontwerpen met lijn, vorm en daarna kleur.
Dit doe je in 4 lessen in de mandala vorm. Je leert over kleurenleer en
hoe je kunt kleuren. Je maakt kennis
met een stukje theorie over de oorspronkelijke mandala tekeningen. In
de lessen gebruikt de docent haar
kennis van mindfulness en compassieleer: In het nu te zijn. De docent
streeft ernaar om een plek te creeren van ontmoeting in creativiteit.
De docent heeft 15 jaar ervaring
in onder andere haar eigen Tekenpraktijk in Heemstede. De cursus
wordt gegeven op 14 en 28 oktober
en 11 en 25 november op woensdag

Aalsmeer - Het eerste lustrum van
de Vitaliteitsmarkt vond afgelopen
zaterdag 3 oktober plaats in het gemeentehuis en de vijfde editie kan
een succes genoemd worden. Veel
bezoekers, die niet even een ‘rondje’ liepen, maar zich juist uitgebreid
lieten informeren en hiervoor waren
alle mogelijkheden. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven wonen van de regering en hoe dit op
een veilige manier blijven doen, was
aandachtspunt nummer één. Veiligheid in en om het huis, de openbare ruimten, maar ook in de eigen
woning, bijvoorbeeld brand- en inbraakpreventie en persoonsalarmering, en veilig omgaan met geld.
Want veelal worden ouderen de dupe van pinpasfraude. Niet alleen in
winkels via diefstal, maar ook door
misleidende brieven van zogenaamd de bank.
De 50+markt bood een scala aan
informatie. Over de vrijwillige ouderen adviseurs, de ouderenbonden ANBO en PCOB, dagbesteding,
mobiliteit, valpreventie, het aanbod in het Gezondheidscentrum op
het Drie Kolommenplein, thuis- en
mantelzorg, de zorgcentra, woningen voor ouderen, theatervoorstellingen, films, workshops en sportieve ontspanning in het zwembad en
beweegprogramma’s op maat bij de

fysiotherapie. Na de opening door
directeur de Leuw van Vita welzijn
en advies werd de microfoon overhandigd aan wethouder Ad Verburg. Vorig jaar is gesproken over
de overgang van de Wmo naar de
gemeente en over de stand van deze decentralisatie gaf de wethouder
een presentatie.
Natuurlijk was er ook ontspanning.
Popkoor Sonority verzorgde twee
keer een optreden en dit muzikale cadeau van het jubilerende koor
werd gewaardeerd door zowel het
publiek als de standhouders. De Vitaliteitsmarkt: “Goed dat dit wordt
georganiseerd. Zo fijn, zoveel informatie bij elkaar”, aldus enkele bezoekers. En zo is het! Organisator
Bernard Schellenberger kan tevreden zijn. Aan de slogan ‘Zorg voor
elkaar’ is heel breed aandacht gegeven.

Sociaal Loket woensdagmiddag open

Clubavond in teken van sport
Aalsmeer - Maandagavond 12 oktober komt een gastspreker naar
de clubavond van F&VA en hij gaat
het een en ander uitleggen over
het maken van interviews met betrekking tot de sport. Bij voldoende deelname gaat op maandag 19
oktober om 20.00 uur de eerste basiscursus videofilmen van start. Belangstellenden kunnen zich voor
deze basiscursus videofilmen aanmelden bij secretaris Henk Zonne-

Vitaliteitsmarkt: “Fijn zoveel
informatie bij elkaar”

van 9.30 uur tot 12.00 uur. Inlichtingen en aanmeldingen via de website
www.gklein.org/wsa of telefonisch
bij Marion Buckert: 06-11864861 of
Margot Tepas: 06 12459347.

Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - De Wmo-raad vergadert iedere tweede woensdag van
de maand in het gemeentehuis.
De eerstvolgende vergadering is
op woensdag 10 oktober om 15.00
uur. Vanaf 14.30 uur bestaat ook nu
weer de mogelijkheid om leden van
de Wmo-raad deelgenoot te maken
van uw ervaringen met de Wmo. De
Wmo-raad handelt geen individuele vragen en klachten over toekenning, weigering of uitvoering van
hulp af, maar kan wel een luisterend
oor bieden met als doel het optimaliseren van het Sociaal Loket en
de Wmo voorzieningen/diensten. In
voorkomende gevallen zullen de bevindingen van de Wmo-raad zo nodig anoniem besproken worden met
het Sociaal Loket of desbetreffende
beleidsambtenaren.
Zo heeft de Wmo-raad enige maan-

den geleden met de teamleidster
Sociaal Loket gesproken over de
bereikbaarheid van het Sociaal Loket. De Wmo-raad adviseerde om in
Aalsmeer de mogelijkheid te bekijken het Sociaal Loket ook in de middaguren open te stellen.
Op 14 september heeft de Wmoraad vernomen dat per 1 oktober
het Sociaal Loket op woensdag in
plaats van de ochtend in de middag open is van 13.00 tot 16.30 uur.
Op de overige dagen blijft het Sociaal Loket in de ochtend open. Bovendien zal het Sociaal Loket de gehele dag telefonisch bereik zijn en
blijft de mogelijkheid als het gaat
om aanvragen Wmo dat men op
huisbezoek gaat.
Zie voor agenda en verslagen de
website van de Wmo-raad: www.
wmoraadaalsmeer.nl.

Actie kaaswinkel ‘Een Blokje Om’

Mand met lekkers voor Edith
Kudelstaart - Afgelopen week vierde Ineke van kaaswinkel ‘Een Blokje Om’ in winkelcentrum Kudelstaart
haar zevenjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan had Ineke een actie
georganiseerd, ‘Bon in de ton’. Alle
klanten konden hun kassabon met
naam en telefoonnummer in de ton
doen. De actie werd besloten met
een officiële trekking en de winnaar
mocht een mooie mand met veel
lekkere producten uit haar eigen
winkel winnen. De gelukkige winnares is Edith en zij heeft met plezier deze mooie mand met lekkers
in ontvangst genomen.

Vogelbeurs bij
De Rijsenvogel

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
11 oktober weer de altijd heel gezellige vogelbeurs. Belangstellenden
zijn welkom tussen 9.30 en 13.30
uur in het gebouw van voetbalvereniging SCW in het Konnetlaantje.
Voor 50 eurocent kunnen bezoekers
naar binnen, kinderen onder de tien
met begeleiding mogen gratis. De
Rijsenvogel zorgt voor een grote variatie aan tropische vogels en diverse soorten grote en kleine parkieten. Wie zelf vogels te koop heeft,
is ook welkom op deze beurs. Voor
problemen met het kweken of houden van vogels is er altijd wel iemand van de vereniging aanwezig
om raad en daad te geven. Op de
beurs worden ook diverse soorten
vogelvoer en vogelaccessoires aangeboden.

Aalsmeer - Komen de vrijdag 9 oktober is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Iedereen is van harte welkom. Om
19.30 uur gaat de zaal open voor inschrijving, koffie en thee en vanaf
20.00 uur wordt plaatsgenomen aan
de kaarttafels. Het klaverjassen op
vrijdag 2 oktober is gewonnen door
Paul Schouten met 5507 punten, op
twee Paolo Molia met 5295 punten
en op plaats drie is Miep Bloemen
geëindigd met 5240 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Wil ter Horst
met 3984 punten. Bij het jokeren was
Gon met 130 punten de beste speler.
De poedelprijs mocht Trudy met 548
punten mee naar huis nemen.

Crea Fair in
Het Spant

Leimuiden - Op zaterdag 10 oktober is het weer tijd voor de Crea Fair.
Op deze Crea Fair staan kraampjes
met heel veel leuke handgemaakte producten en cadeautjes. De diversiteit van alle creatieve deelnemers voorop staat. Er worden ook
enkele workshops gegeven. Verder
zijn er allerlei knutselmaterialen te
koop. De Crea Fair zaterdag is van
12.30 tot 16.00 uur en wordt gehouden in Het Spant aan de Larikslaan
20 in Leimuiden. De toegang is gratis. Meer info via: creafair@ziggo.nl

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - Afgelopen donderdag was er weer een sjoel-avond in
Oostend. De prijzen zijn deze keer
uitgereikt aan Wim v/d Merbel met
116,1, Emmy Schuit met 111,1, Rita
van Zelderen met 105,9 en Piet Harting met 87,5 punten gemiddeld. De
volgende sjoelavond is donderdag
15 oktober om 20.00 uur in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.
De zaal gaat vanaf 19.30 uur open
voor inschrijving.

Kienavond bij
Vogelvereniging
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
8 oktober, om 20.00 uur begint in
Het Baken in de Sportlaan 86 een
gezellige kienavond bij Vogelvereniging Aalsmeer. Kienliefhebbers
zijn van harte welkom. Er zijn mooie
prijzen te winnen. Voor inlichtingen:
06-10666878.

AVA baanloop
op woensdag
Aalsmeer - Op woensdag 14 oktober kan iedereen meedoen met
de recreatieve 1, 3 en 5 kilometer baanloop bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer aan de Sportlaan 43. Deelname kost 2 euro voor niet-leden
van AVA. Het startschot wordt gegeven om 20.00 uur en inschrijven kan
tot 15 minuten voor aanvang in de
kantine. Er wordt gelopen met een
Ipico loopchip die aan de deelnemer
wordt uitgeleend. Kleedkamers met
douches zijn beschikbaar. Na afloop
ontvangen de meeste deelnemers
een mooie plant. Voor verdere informatie: www.avaalsmeer.nl

Jan Weij wint
Ouderensoos

Jaarlijkse Jongkindrace bij Zeilschool Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 3
oktober was de jaarlijkse Jongkindrace! Dit organiseert Zeilschool
Aalsmeer als dank voor álle medewerkers: meer dan 100 instructeurs,
walhulpen, horeca- en organisatiekrachten. Een dag vol verrassingen,
lekkernijen en activiteiten, inclusief
drie wedstrijden. De Westeinderplassen vulde zich met een groot
deel van de zeilschoolvloot: Kielboten, Laser Pico’s en Optimisten werden ingezet om de 20e Jongkindrace te varen, een prachtig gezicht.
De zeilschool maakt zich nu op voor
de laatste cursusweek van dit jaar,
de Herfstvakantie! Opgeven hiervoor is nog mogelijk en dit kan via
www.zeilschoolaalsmeer.nl

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 1 oktober is het kaarten gewonnen door Jan Weij met 5348 punten,
op twee is Gerrit v/d Geest geëindigd met 5172 en op drie Coby v/d
Linden met 5128 punten. Bij het jokeren was deze week Bets Teunen
de beste met 133 punten, gevolgd
door Gerard de Wit met 189 en Henny de Wit met 218 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken.
Voor inlichtingen: Mevr. R. Pothuizen, tel. 0297 340776.

Programma
handbal
Zaterdag 10 oktober, veld
10.00 uur: FIQAS D4 – Havas
10.50 uur: FIQAS E1 – Volendam
Zaterdag 10 oktober, zaal
19.15 uur: FIQAS heren 1 – Bevo
(BeNe-League)
Zondag 11 oktober, zaal
14.00 uur: FIQAS dames 2 – VZV
14.00 uur: FIQAS jongens B2 – Oliveo

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
14 oktober vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 30 september
is gewonnen door Wil ter Horst met
5275 punten. Op twee Loek Pieterse met 5189 punten, op drie Cobie
Bruinsma met 5047 punten en op
vier is Gerrit van der Geest geëindigd met 5029 punten.

Midgetgolfbaan
zaterdag dicht
Aalsmeer - Op zaterdag 10 oktober organiseert M.G.C. Aalsmeer een
koppeltoernooi voor leden van de
Nederlandse bond op de midgetgolfbaan in de Beethovenlaan. Dit spektakel begint om 10.00 uur en duurt
de hele dag. Voor recreanten blijft
daarom deze dag de midgetgolfbaan
gesloten. Op zondag 18 oktober
vindt de eerste ronde in de combiserie plaats. Deze wedstrijd wordt gehouden in Aalsmeer en op de baan
van de Trekvogels uit Boskoop. Deze dag is de midgetgolfbaan weer
open voor recreanten vanaf ongeveer 15.00 uur. In de herfstvakantie
is de baan de hele week elke middag
open voor publiek tussen 13.00 en
17.00 uur. Leuke vakantietip voor alle leeftijden: Een rondje midgetgolfbaan! Voor meer informatie kan gebeld worden naar 0297-340433.

Sjoelcompetitie in
‘t Dorpshuis
Kudelstaart - Donderdag 1 oktober, de vierde sjoelavond van het
seizoen, leverde een persoonlijk record op voor Marja Spring in ’t Veld.
Haar nieuwe topscore, na 8 jaar verbeterd, is 1437. Daarbij zat ook een
bak van 150 punten. Hoofdklasse: 1. Albert Geleijn, 2. Patrick Haring en 3. Petra Houweling. A-Klasse: 1. Marja Spring in’ t Veld, 2. Mariëtte van der Vlugt en 3. Elisa Houweling. B-Klasse: 1. Henk Brozius, 2.
Dirk Mol en 3. Theo van Leijden. CKlassse: 1. Jan Geleijn Dzn., 2. Maria
Baggen en 3. Pleun van Verseveld
De volgende clubavond is op donderdag 15 oktober om 20.00 uur in
het Dorpshuis in Kudelstaart. Deze
avond worden er slechts 10 bakken
competitie gesjoeld, in verband met
de jaarvergadering. Voor informatie
en uitslagen zie ook www.sjoelclubaalsmeer.nl of bel met Mirjam van
den Berg via 0297-347439.

Kaartavond bij
Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 13 oktober houdt buurtvereniging Ons Aller Belang de eerste kaartavond van
het komende winterseizoen. Als van
ouds wordt er gekaart in het Parochiehuis aan de Gerberastraat vanaf 20.00 uur. Om 19.30 uur gaat de
deur open voor inschrijving, koffie
en thee.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Op 30 september is het klaverjassen gewonnen
door Ben Blom met 5500 punten,
gevolgd door Floor van Engelen met
5463 punten en op drie is Marco v/d
Jagt geëindigd met 5252 punten. De
poedelprijs was deze week voor
Loes Versteeg met 3928 punten.

Industrieel wonen is rauw, ruig en stoer

Mannelijk wonen zonder frutsels
Het is de absolute trend van deze tijd: industrieel wonen oftewel rauw, ruig en stoer. Het nieuwe
wonen is niet voor watjes. Meubels hebben oude en simpele vormen en lijken soms rechtstreeks uit
de werkplaats te komen.

I

Sanitair

T

egenwoordig zijn badkamer en toilet volwaardige
‘leefruimtes’ in huis. Je
kunt er ontspannen en tot
jezelf komen. De sfeer van de rest
in het huis zie je hier terug. De
basis van de meeste badkamers
is functioneel, waarbij de details
de ambiance bepalen en de
badkamer compleet maken. Veel
sanitairmerken spelen in op de
behoefte van mensen om hun
eigen badkamer te ontwerpen
met modulaire systemen.
Inspiratie kan je op doen bij
Bouwcenter Blauwhoff
In de showroom kun je van je
ideeën werkelijkheid maken.
Jouw nieuwe droombadkamer
heeft een eigen stijl en karakter.
De inrichting van de sanitaire
ruimtes kent twee trends: de

natuurlijke sfeer met natuurlijke
materialen als hout en natuursteen en de minimalistische
badkamer met een industriële
look en materialen als chroom
en glas. Daarnaast kiezen steeds
meer mensen ervoor om de baden slaapkamer te combineren tot
één grote ruimte.
Op de website van Bouwcenter
Blauwhoff (bouwcenterblauwhoff.
nl) kan je zelf aan de slag
met het ontwerp van jouw
droombadkamer. De Bouwcenter
BadkamerCreator biedt je een
interactieve 3D-ervaring voor
het bekijken van producten en
het plannen en decoreren van
ruimtes. Maar we kunnen ook
samen een 3D-ontwerp maken,
waardoor je de ideale beleving
krijgt, van hoe jouw badkamer er
uit komt te zien.

Bouwcenter Blauwhoff
Aalsmeerderweg 225 Aalsmeer
0297-324281
www.bouwcenterblauwhoff.nl

n dit ‘mannelijke’ interieur zie
je geen frutsels, alles heeft een
functie en dat geeft het interieur
een bijzonder karakter. Toch is
het interieur ook comfortabel voor
vrouwen dankzij de zachte tapijten,
diepe kleuren en het trendy
behang. Iedereen voelt zich hier
op zijn gemak. Mannelijk wonen
betekent niet dat het huis eruit
moet zien als een uitgewoonde
mancave. Er is hier geen plaats
voor een ver sleten Chester eld,
wel voor een luxe doorgestikte
lederen bank in cognackleur of een
relaxstoel. Zitten is een werkwoord
in de woonkamer. De combinatie
met een industriële of houten vloer
met een hoogpolig tapijt en een
vlak kleed zorgt zelfs voor een luxe
uitstraling, terwijl de kleur op de
muur de ruimte een warm karakter
bezorgt. Met mannelijk wonen kun
je alle kanten op. Door meer staal
en industriële ramen te gebruiken,
krijgt de inrichting de uitstraling
van een werkplaats. Maar je kunt
het ook dichter bij jezelf houden
door deze materialen niet toe te
passen. Dit thema biedt daardoor
voldoende mogelijkheden om er
een geheel eigen stempel op te
drukken!

Bron: Woonmodetrends.nl

Sfeer met een echte houtkachel

Sfeermaker bij uitstek
Een haard zorgt voor extra gezelligheid tijdens de donkere dagen
van het jaar. Vooral de echte houtkachel is een sfeermaker bij
uitstek. De keuze daarin is tegenwoordig groot.

D

Foto: Dik Geurts

Groenblijvers vormen een vaste basis

Het hele jaar een groene tuin

M

et groen om je heen
voel je je aantoonbaar
prettiger. Toch laten veel
planten in het najaar hun
blad vallen. Daarom is het belangrijk

een goede keuze te maken bij de
aanplant van je tuin om ook in de
koude maanden te genieten van de
groene natuur. Om tuin of terras het
hele jaar door te voorzien van groen,

kun je kiezen voor tuinplanten die
permanent hun blad behouden.
Groenblijvers vormen een vaste
basis in de tuin en afhankelijk van
het seizoen geven ze bovendien

e haard is weer helemaal
in. Niet eens zozeer om
een ruimte te verwarmen,
maar vooral om sfeer te
creëren. De keuze in haarden is
groot. Je kunt gaan voor gas of
elektrisch, maar hout maakt het
allemaal pas echt levensecht. Mooi
detail is dat het rendement van
houtkachels nog altijd hoog ligt.
Kijken we naar het design dan kun
je alle kanten op. De traditionele
haard of de eigentijdse houtkachel,
het kan allemaal. Heel fraai is
een houtkachel uitgevoerd in

donker antraciet met een strakke,
gietijzeren deur. Deze is mooi te
plaatsen onder een bestaande
schouw. Maar je kunt ook kiezen
voor uitvoeringen die vrijstaand in
de woonkamer te plaatsen zijn. Die
geven je met de inrichting ook wat
meer vrijheid. Voor verbrande
handen hoef je niet bang te zijn.
Nieuwe hout kachels zijn voorzien
van afneembare ‘koude’ handgrepen en soepele luchtschuiven
voor optimale luchtregeling. Zowel
boven als achter voorzien van een
schoorsteenaansluiting.

iets extra’s: bloemetjes, besjes
of bijzondere bladverkleuringen.
Het najaar is een prima moment
om dergelijke planten een plek
in tuin of pot te geven. Want op
deze wijze kun je ook jouw terras
groen houden. De top vijf van
groenblijvers zijn de glansmispel
oftewel de photinia. Maar ook de
leucothoe, sneeuwbal (viburnum),
schijnhulst (osmanthus) en pieris
zijn erg fraai.

Nature@Home Eco Wall Panels

Kunstkijkles in het Oude Raadhuis

Opening expositie Jackie Sleper
in het Oude Raadhuis

Gedichtentuin Boomkwekerskerkhof

Concert in Oud Katholieke Kerk

Jazz in Bacchus

Kunstroute 2015

20 jaar

Kunst en Cultuur Aalsmeer

S

tichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer viert dit jaar haar
20-jarig bestaan. In die 20
jaar heeft KCA zich een niet
meer weg te denken plek verworven in het Aalsmeerse culturele
leven. Een plek waar Kunst en
Cultuur niet alleen aangeboden,
maar vooral ook gemaakt wordt.
En dat is knap voor een vrijwilligersorganisatie. Met een kleurrijk
pallet aan activiteiten brengt KCA
elk jaar weer een breed publiek
samen met kunstenaars en musici,
amateurs en professionals. Daar
komen steeds nieuwe creatieve
initiatieven uit voort. Het decor
waar het zich allemaal afspeelt,
zijn prachtige locaties met veelal
cultuurhistorische waarde voor

Aalsmeer: het Oude Raadhuis, de
Oud Katholieke Kerk, cultureel café
Bacchus, de Historische Tuin om
maar wat te noemen. Zo weet KCA
een inspirerende plaats te creëren
voor jong en oud, voor beleving,
gedachtewisseling, creatieve
impulsen en puur genieten.
20 jaar KCA hebben Aalsmeer verrijkt met een traditie van tentoonstellingen, theatervoorstellingen
en concerten. In al die jaren heeft
KCA een immens cultureel netwerk
opgebouwd: vele lokale, maar
ook nationale en internationale
kunstenaars, klassieke, moderne
en jazzmusici, vele andere culturele
instellingen in en buiten Aalsmeer
en het basisonderwijs. KCA is als

het ware de spin in het web van
Kunst en Cultuur in Aalsmeer en
Kudelstaart. Maar KCA zou niet
kunnen bestaan zonder de meer
dan 100 loyale vrijwilligers en de
meer dan 600 enthousiaste donateurs en sponsors. En natuurlijk
niet zonder de ontelbare bezoekers,
steeds weer dankbaar voor een
bijzondere culturele belevenis.
Bezuinigingen bij de overheid
hebben ook KCA niet onberoerd
gelaten. Door de sterke afbouw van
gemeentelijke subsidie daalden
de inkomsten van KCA drastisch
en moest afgelopen jaar afscheid
worden genomen van de enige
betaalde kracht. Donateurs en
fondsen worden dus steeds belangrijker. En wat de kaartverkoop

betreft is KCA duidelijk: Kunst en
Cultuur moet laagdrempelig blijven
zodat iedereen eraan mee kan
doen. Daarom zijn de entreeprijzen
heel laag en zijn vele activiteiten
van KCA zelfs gratis te bezoeken.
Een gift wordt uiteraard zeer
gewaardeerd.
Het culturele seizoen 2015 /
2016 is inmiddels van start
gegaan met de opening van de
tentoonstelling Reizen van Jackie
Sleper in het Oude Raadhuis, een
uitverkochte cabaretvoorstelling
met aanstormend talent Jasper van
Kuijk in Bacchus en een geweldig
Kunstroute weekend. Maar er komt
nog veel meer. Verderop in deze
krant geven we een voorproefje.
Het complete programma van KCA
is te vinden op de website www.
kunstencultuuraalsmeer.nl. Draagt
u KCA een warm hart toe? U kunt
zich op de website opgeven als
donateur. Heel hartelijk dank alvast.
Foto’s: kicksfotos.nl

Nieuw bij
Decorette Piet

D

e nieuwe wandbekleding van kokosnoot,
hout of boomschors
oogt niet alleen drie
dimensionaal, stijlvol en warm
maar is ook milieuvriendelijk.
Het is een nieuw alternatief om
tegemoet te komen aan de wens
om verantwoorde keuzes te
maken bij interieuraanpassingen.
Bovendien haalt het letterlijk de
natuur van buiten naar binnen.
Het is vooral geschikt voor
het maken van accentwanden
om muren een natuurlijker of
exotischer karakter te geven. Het
verbetert de akoestiek aanzienlijk. De producten worden ook
verwerkt in vochtige ruimtes. Een
andere toepassing kan zijn de
panelen te gebruiken voor het
bekleden van een (bestaand)
meubel. Op het gebied van
wandbekleding zijn deze panels
één van de meest verantwoorde

alternatieven die beschikbaar
zijn op de markt. Bij de productie
is “Saving Planet Earth” de
achterliggende gedachte.
Ontbossing wordt voorkomen
met boomplant initiatieven en
resten van de houtverwerkende
industrie worden hergebruikt.
Het verwerken van de handzame
panelen is redelijk eenvoudig.
Nadat het materiaal gewend
is aan de temperatuur in de
ruimte kunnen ze met lijmkit op
de wand worden aangebracht.
Uiteraard kunnen wij dit ook
voor u verzorgen.
U bent van harte welkom om dit
nieuws te komen bewonderen in
de winkel.
Decorette Piet
Oosteinderweg 67
Aalsmeer
decorettepiet.nl

Kinderkamer versier je met beeldend behang

Muur die een verhaal vertelt

Behang is helemaal trendy. Na een tijdperk waarin we onze wanden
het liefst verfden, zijn tegenwoordig steeds meer mensen met rollen
behang in de weer. Vooral om grote foto’s of tekeningen tegen de
wand te ‘plakken’.

B
Bij Philippo Keukens vindt u dit
najaar de allernieuwste trends

D

e laatste technologische
ontwikkeling op gebied
van keukens is het
zogenaamde “bioboard”.
Dit is een combinatie van houtvezels met samengeperst mais. Dit
materiaal is beter recyclebaar en
is lichter en sterker. Kortom, een
duurzame moderne keuken.
Ook voor de nieuwste trends qua
kleuren en ontwerpen bent u bij

Philippo aan het juist adres. Op
1 november kunt u Philippo Keukens vinden op het “Amstelveens
Ladies Event”. Philippo Keukens
staat hier met een Quooker
demonstratie. U kunt hier de
Quooker Fusion zien, proberen of
aanschaffen. Wilt u een unieke
Quooker in uw keuken, moet
u er snel bij zijn. De fabrikant
heeft namelijk een limited
edition Quooker met 24 karaats

bladgoud op de markt gebracht.
Kortom, voor uw keuken,
inbouwapparatuur of werkblad
gaat u naar Philippo Keukens!
U bent van harte welkom voor
kopje koffie en een uitgebreid,
professioneel adviesgesprek.

ehang is helemaal trendy.
Na een tijdperk waarin
we onze wanden het liefst
verfden, zijn tegenwoordig
steeds meer mensen met rollen
behang in de weer. Vooral om grote
foto’s of tekeningen tegen de wand
te ‘plakken’. Met levensgrote afbeeldingen creëer je een compleet
eigen sfeer in de kamer of slaapkamer. Jouw vakantiebestemming,
jouw foto, jouw kinderen. Alles kun
je tegenwoordig op behang laten
printen en aan de wand hangen.
Ook voor kinderen is fotobehang
leuk en leerzaam. Het bevordert de
creativiteit van het kinderlijk brein.
Des te leuker is het dat we steeds

meer specifieke ontwerpen voor
kinderen voorbij zien komen. Zoals
heel recent nog Pluk van de Petteflet en Floddertje, beiden creaties
van Annie M.G. Schmidt met
tekeningen van Fiep Westendorp.
Ze zijn als vrolijk behang voor de
kinderkamer verkrijgbaar. Bedacht
door KEK Amsterdam. En op deze
manier zijn er veel meer afbeeldingen van illustraties uit bekende
kinderboeken om te vormen tot
een muur die verhalen vertelt. Een
aanwinst voor elke kinderkamer.
Kinderen kunnen daarmee hun
fantasie de vrije loop laten. Het
zijn namelijk stuk voor stuk kleine
verhaaltjes op de muur.

Foto: KEK Amsterdam

Nieuwe generatie vinylplanken in hout of betonlook

Het beste van twee werelden

De natuurlijke elegantie van hout en steen, gecombineerd met de
praktische voordelen van slijtvast vinyl. Voor wie niet kan kiezen
tussen vorm en functie, bestaan er nu prachtige vloeren die het
beste van twee werelden combineren.

Philippo Keukens
Aalsmeerderweg 83 Aalsmeer
0297-361606
www.philippo.nl

V
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inyl is niet meer van echt te
onderscheiden en geschikt
voor iedere ruimte in huis.
Er zijn prachtige collecties
met duurzame planken of tegels
van vinyl met een uitgesproken
beton- of houtuitstraling. Van
een fascinerende houtnerf met
gedetailleerde textuur tot een
koele betonlook met een vleugje
glitter. Deze duurzame planken
en tegels zijn natuurlijk gewoon
gemaakt van slijtvast vinyl. Dankzij

een speciale beschermlaag wordt
de vloer beschermd tegen vocht
en vlekken en krijgt de keuken of
badkamer toch die tijdloze look,
geïnspireerd door de rijkdom van
de natuur. Het aardige is dat er
amper meer grenzen bestaan in de
uitstraling van de vloer. Met tal van
verschillende dessins en kleuren
kun je een register van stijlen
opentrekken, van Scandinavisch
fris tot dynamisch en gedurfd. Je
kunt je dus flink uitleven.

Genieten in de badkamer

Aandacht voor comfort en design
Volkomen terecht beleefde
de badkamer de laatste jaren
een revival, met extra veel
aandacht voor design, comfort
en ontspanning.

Regelmatig nieuwe aanvoer

Carla de Klerk Interieur nu
Outlet Homedezign

I

k had in principe besloten om
te stoppen met de winkel in de
vorm zoals wij deze hadden. Zeker geen makkelijke beslissing,
dit bedrijf zit immers al meer dan
100 jaar in de Zijdstraat”, aan het
woord Guido de Klerk, die graag
wil vertellen over de verandering
binnen zijn interieur winkel. “De
reden was voor mij de locatie,
die maar niet verbeterd. Maar
ook zeker het sterk veranderende
consumenten gedrag. In de retail
is het in deze tijd gewoon echt
belangrijk dat je locatie goed is. De
consument is niet meer zo trouw
aan een winkel zoals vroeger. Een
winkelgebied moet echt iets te
bieden hebben wil een consument
er heen gaan. Iedereen weet dat dit
in de Zijdstraat nog lang niet zo is.
Zodoende wordt de spoeling aan
klanten veel te dun om echt wat
groei te realiseren en continuïteit
te waarborgen. Het is niet dat ik
moest stoppen wegens financiële
problemen, maar meer dat ik dacht:
Oké, dit is het hoogst haalbare voor
mij hier. Ik ben nu 40 geworden
en op een punt gekomen in mijn
leven dat ik ga nadenken over de
rest van mijn werkzame leven. Dat
zag ik met mijn winkel zoals het
was op deze locatie niet zitten, dus
ik besloot een totaal opruiming te
houden en te stoppen met een paar
maanden. Die totaal opruiming
ging zo goed dat ik besloot om een
aantal goede relaties/fabrikanten
van mij te bellen en ze te vragen
om mij te ondersteunen hierin. Ik
heb ze gevraagd om hun overtollige voorraden, showroommodellen,
beursmodellen en meer bij mij in
de winkel te zetten tegen een sterk
gereduceerde prijs. Zij willen er ook
vanaf en zitten er immers ook mee
in hun magazijn. Dat hebben wij
vervolgens gedaan met meubels,
karpetten en woonaccessoires van
goede kwaliteit met een design.
Dat slaat tot op heden goed aan bij
de consument, omdat ik de korting
natuurlijk ook aan de consument
kan aanbieden, kortingen die kunnen oplopen van 25 tot 60 procent
op nieuwe producten van uitstekende kwaliteit. Dit deed mij doen
besluiten om er een outlet van te

maken. Maar dan wel één waar wij
kwaliteit blijven verkopen tegen
een lagere prijs dan de normale
verkoopadviesprijs. De bedoeling is
om met regelmaat nieuwe aanvoer
van onze voorraad te laten komen,
zodat het vernieuwend blijft en er
veel beweging in de winkel zit. Het
leuke is dat ik pas kort van te voren
weet wat die nieuwe voorraad is.
Bijvoorbeeld van een goede relatie
van mij die een aantal merken
woonaccessoires heeft. Elke keer
als hij voorraad over heeft of een
beurs heeft gedraaid, komt dat
naar de winkel en gaan wij dat
verkopen tegen een lagere prijs. De
naam van de outlet het trouwens:
Outlet Homedezign. Homedezign
is onze huidige webwinkel waar
wij al een paar jaar mee draaien.

Die naam leek mij wel geschikt om
voor de fysieke Outlet te gebruiken.
Op dit moment zijn wij bezig om
een speciale site te maken voor
de Oulet waar wij alle artikelen in
zullen zetten om zo ook een groter
marktgebied te bereiken dan alleen
Aalsmeer en omstreken. Immers
voor een mooi meubel van een
goed merk tegen een veel lagere
prijs wil een consument wel wat
verder rijden.”
Guido de Klerk tot slot: “Oh, en
het belangrijkste is misschien wel
dat ik het hartstikke leuk vind om
te doen en er positieve energie
van krijg! Iedereen is van harte
welkom in onze showroom op het
vertrouwde adres in de Zijdstraat
nummer 9.”

V

oldoende ruimte, een
barrièrevrij ontwerp
en functioneel slimme
ingrepen zorgen ervoor
dat élke generatie plezier beleeft
aan de meest ontspannende plek
in huis. Maar waarop moet je
precies letten? Wij zetten enkele
aandachtspunten op een rij.
Voor zo’n ‘generatiebadkamer’ is
voldoende bewegingsruimte een
must. Indien mogelijk houd je daar
bij de bouw al rekening mee. Dan
de keuze voor een bad of douche.
Voor een comfortbadkamer is het
antwoord glashelder: beide. De
combinatie van bad en douche
zorgt ervoor dat elke generatie
aan haar trekken komt. Met de
leeftijd neemt ook het belang
van een makkelijk toegankelijke
inloopdouche toe. Die is niet alleen
optisch ruimtelijker, maar ook een
investering in de toekomst.
Een andere uitdaging in het
badkamerontwerp is de plaatsing
van het toilet. Experts raden aan
om - als de ruimte het toelaat - de
wc in een aparte ruimte onder
te brengen of een schuifdeur te

Foto: Viega
plaatsen waarachter de wc schuil
kan gaan. En kies producten die
het leven in de badkamer makkelijker maken. Een elektronisch

badarmatuur bijvoorbeeld, bewaakt
de juiste watertemperatuur en stopt
de watertoevoer automatisch als
het bad vol is.

Lekkere bank geeft gevoel van vrijheid

Meer sfeer met kleurige kussens
De bank is uitgegroeid tot een stijlelement in de woning. Maar
ook eentje die comfortabel moet zitten of liggen. Omdat het een
investering voor jaren is, mag je best even stil staan bij de keuzes
die je maakt.

W

ant met eenzelfde
meubel kun je nog
steeds regelmatig een
ander gezicht aan de
bank geven.
Bijvoorbeeld door sfeer te creëren
met kussens. En ga bijvoorbeeld
eens niet voor een grote hoekbank
die je maar op één manier kunt
neerzetten. Veel leveranciers
bieden de mogelijkheid binnen een
programma losse elementen aan
te schaffen waardoor je steeds een
ander gezicht aan de huiskamer
geeft. Door te combineren. Met
een bankstel creëer je een eigen
leefwereld. Natuurlijk moet de bank
in eerste instantie goed zitten. Dat
betekent dat je niet alleen naar de
zitbreedte moet kijken, maar ook
naar de zitdiepte en zithoogte. Je
wilt niet met je voeten boven de
grond bungelen. De keuze in stof
of leer is oneindig groot. Wil je er

trendy bijhoren, dan kies je voor
een wat sobere basiskleur die je

met kussens opfleurt. Een zachte
loungebank met een nonchalante
look doet het goed. Dankzij innovatieve mogelijkheden zijn
banken steeds vaker aan te passen
en verstelbaar aan de persoonlijke
relaxpositie. Wel zo handig.

“ik voel mij dankbaar en bevoorrecht dat ik hier, hopelijk nog vele jaren,
mag wonen”. - Bewoonster huurappartement.

Appartementencomplex
“Molenstaete”

O
Foto: Rolf Benz

p zaterdag 3 oktober
jl. heeft de landelijke
Open Huizen Dag weer
plaatsgevonden.
Uiteraard stonden de deuren
van het appartementencomplex
“Molenstaete” ook weer open
voor geïnteresseerden. “Degene
die tijdens de vorige open dag op
5 september wegens de drukte
geen kans heeft gehad, kreeg nu
alsnog de gelegenheid om langs

te komen voor een bezichtiging
of rondleiding”, aldus Projectontwikkelaar Frans van Berkel.
De belangstelling was wederom
groot! Inmiddels zijn er in korte
tijd 3 appartementen verkocht en
1 verhuurd. Op dit moment zijn
er nog maar enkele beschikbaar!
Neem gerust contact op met
Hoogendoorn Makelaardij voor
een vrijblijvende bezichtiging.
(tel: 0297-591122)

KCA bruist van de
activiteiten
s gevarieerde programma
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Het prachtige Oude Raadhuis
is het decor voor exposities van
KCA in Aalsmeer. Hier exposeren
lokaal en (inter-)nationaal erkende
kunstenaars. De regelmatig wisselende
tentoonstellingen geven Aalsmeer een
gevarieerd en steeds weer verrassend
beeld van hedendaagse kunst
dat door vele bezoekers bijzonder
wordt gewaardeerd. De werkgroep
Beeldende Kunst maakt het met de
hulp van meer dan 30 vrijwillige
kunstminnende suppoosten mogelijk.
Een van de jaarlijkse hoogtepunten is
de tentoonstelling Amazing Amateurs.

Amateurkunstenaars presenteren hun
werk in de professionele omgeving
van het Oude Raadhuis aan een breed
publiek.
Veel belangstelling is er voor de
kinderkunstkijklessen van KCA. Met
de tentoonstellingen in het Oude
Raadhuis als basis maken leerlingen
kennis met verschillende kunstvormen:
fotografie, beelden, etsen, schilderijen.
Figuratief, abstract, concreet of
expressionistisch, het prikkelt de
fantasie en zelf een kunstwerk maken
stimuleert creativiteit en talent.

Jackie Sleper
Reizen

Kunstcollectie van de
voormalige Rabobank
Aalsmeer

Boekillustraties
Boekillustraties met onder
andere Elsbeth Gorter en
Hanneke van der Hoeven

Datum

datum

Datum

Donderdag t/m zondag 14-17
uur van 3 september t/m
22 november 2015

donderdag t/m zondag 14-17
uur. van 26 november 2015
t/m 17 januari 2016

donderdag t/m zondag 14-17
uur. van 21 januari t/m 6
maart 2016

Jazz

Kunstroute Aalsmeer

Exposities

Kijk voor het volledige programma en nieuws op www.kunstencultuuraalsmeer.nl. Uw vragen en opmerkingen kunt u sturen naar info@skca.nl

Ook buiten het Oude Raadhuis bruist
Aalsmeer van de kunst. De Kunstroute
Aalsmeer is een jaarlijks terugkerend
uniek en inspirerend evenement
van KCA met landelijke bekendheid.
Meer dan 100 (binnen- en soms
buitenlandse) kunstenaars, dichters
en musici tonen in één weekend op
ruim 20 locaties hun kunsten aan meer
dan 2000 bezoekers. Op veelal unieke

Aalsmeer:
Dorpsstraat 22
Tel.0297-325024

Maandelijks is cultureel café Bacchus
vaste locatie voor de jazzconcerten
van KCA op de zaterdagavond. De
ambiance van Bacchus leent zich
uitstekend voor dit genre muziek: het
publiek zit ‘bovenop’ de muzikanten,
wat een heel intense, haast intieme
sfeer geeft. Jazzmusici die tot de
top van Nederland behoren komen
hierdoor graag in Bacchus met zijn
sfeer van ouderwets jazzcafé.
Een nieuwe traditie is het Jazzweekend
op de haven, een ongekend muzikaal
feest aan het einde van de Westeinder

locaties genieten zij laagdrempelig van
schilderijen, aquarellen, tekeningen,
grafieken, beelden, fotografie,
keramiek, sieraden, poëzie, jazz,
klassieke- en wereldmuziek.
Kortom: een bundeling van krachten
die garant staat voor een enerverend
en verrassend weekend vol kunst &
cultuur! Mogelijk gemaakt door vele
vrijwilligers.

Water Week in jachthaven De
Nieuwe Meer. In drie dagen treden
talrijke nationaal en internationaal
befaamde jazzmusici op en bezorgen
jazzliefhebbers een onvergetelijk
weekend.
En wie meer wil weten over jazz kan
terecht bij Pierre’s jazzles. Aan de
hand van beeld en geluidsmateriaal
vertelt Pierre Tuning, drijvende
kracht achter de jazzconcerten van
KCA, over jazziconen en deelt hij op
onnavolgbare wijze zijn passie voor
jazz met het publiek.

Christian Pabst Trio +
Daniel de Moraes
optreden met een Latin
“tintje”..

‘The Fabulous Jets’
Elvis Sergo hammondorgel en Freek Kroon
drums

Marnix Busstra: Old
School Band
met nieuw werk

Datum

datum

Datum

zaterdag 17 oktober 2015
om 21.30 uur; zaal open om
21.00 uur

zaterdag 14 november 2015
om 21.30 uur; zaal open om
21.00 uur

zaterdag 12 december 2015
om 21.30 uur; zaal open om
21.00 uur

Gerberastraat 4, beginnen op zaterdagavond om half tien. Toegang: uw gift
Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325305

De werkgroep Podiumkunsten en
Literatuur zet elk jaar weer een
spectaculair programma in elkaar. Zo
zijn er de cabaretavonden in Bacchus.
Ook dit seizoen zijn 7 voorstellingen
gepland met aanstormend
cabarettalent dat graag voor een
steevast uitverkochte zaal komt
optreden op het knusse podiumpje van
dit cultureel café. Velen zijn uitgegroeid

tot grote cabaretiers zoals: Pieter Derks,
Jochem Meyer en Jan-Jaap van de Wal.
Grote muziektheaterproducties wist de
KCA-werkgroep met vele vrijwilligers
tot ware spektakelstukken te maken die
honderden toeschouwers ontroerden:
in 2000 De Berg, in 2004 Ophelia aan
de Poel en in 2008 Lichtemaankweker.
In het seizoen 2015/2016 zijn 7
voorstellingen gepland.

In samenwerking met:

Ook op gebied van literatuur is het
aanbod steeds weer verrassend. Elk
jaar wordt tijdens de Boekenweek
in samenwerking met Bibliotheek
Amstelland en Boekhuis Aalsmeer een
schrijver uitgenodigd voor een lezing
over zijn of haar oeuvre die steevast
volle zalen trekt, zoals Adriaan van
Dis in 2015. Ook poëzieliefhebbers
komen bij KCA aan hun trekken.
Het Boomkwekerskerkhof is jaarlijks

gedurende drie weken in september
het decor van de Gedichtentuin.
Deze maand kan men meedoen
aan een workshop versjes schrijven
in Boekhuis Aalsmeer en tijdens de
landelijke Week van de Poëzie in
januari is er een Gedichtenavond in
Bacchus. En wist u dat Aalsmeer een
dorpsdichter heeft? Marcel Harting,
officieel gekozen in 2009.

Trio Sonare
werken van o.a. Fauré
en Schubert

Rodion Trio
Trio met een bijzondere
muziekkeus

Erwin Rommerts
Weerstra
Weergaloos mooie
klanken...

Berry Lussenburg DE DRENKELING
Lukt het hem redding te
vinden...

Pepijn Schoneveld MORGEN KLAART ’T OP
Gelukkig klaart het morgen op! Echt!

Omar Ahaddaf GRENZELOOS
Winnaar Leids Cabaret
Festival 2012

Workshop versjes
schrijven
Mooie zinnen in je
hoofd… Doe mee...

Gedichtenavond 2016
in Bacchus
Open je hart en schrijf,
zing of dans je gedicht...

Datum

datum

Datum

Datum

datum

Datum

Datum

datum

zondagmiddag
11 oktober 2015
om 15:30 uur

zondagmiddag
8 november 2015
om 15:30 uur

zondagmiddag
10 januari 2016
om 15:30 uur

zaterdag
24 oktober 2015
om 21.00 uur

zaterdag
21 november 2015
om 21.00 uur

zaterdag
9 januari 2016
om 21.00 uur

woensdag
21 oktober
om 20.00 uur

donderdag
28 januari 2016
aanvang 20:00 uur

Boekenweek
Schrijversavond
Het thema van de
Boekenweek 2016 is
Duitsland.
Datum

12 t/m 20 maart 2016, juiste
datum van de lezing volgt

Architectuur/monumenten

Aanhakend op de trend van dit moment: Kleuren voor volwassenen werd door KCA - met een knipoog - hét
Kleurboek Aalsmeer ter gelegenheid van de Kunstroute 2015 uitgebracht. Het is te koop bij Boekhuis Aalsmeer.

Literatuur

Dorpsstraat 9, 1431 CA Aalsmeer, Telefoon 0297-344318 (tijdens openingstijden)
Openingstijden do t/m zo van 14.00 – 17.00 uur

Cabaret

Jazzconcerten in Bacchus

Klassieke Muziek

Primeur op Kunstroute 2015

beluisteren op NPO 4 maar live klinken
ze nog mooier. Door het intieme, bijna
huiskamerachtige sfeertje zijn deze
concerten uniek en zeker de moeite
waard om te bezoeken.
Ook op andere locaties kan men
geregeld genieten van bijzondere
muzikale optredens georganiseerd
door KCA en verzorgd door vele
vrijwilligers. Men hoeft beslist niet
ver te gaan om zich op een avond
of zondag middag onder te laten
dompelen in oorstrelende klanken,
steeds weer een bijzondere culturele
en zielstrelende belevenis.

VOORDELIG
TOPENTERTAINMENT
IN DE REGIO
www.crowntheateraalsmeer.nl

Exposities in het Oude Raadhuis

De werkgroep Klassieke Muziek
spant zich in om eens in de maand
prachtige klanken te laten klinken
in het Oudkatholieke kerkje aan de
Oosteinderweg. Elk jaar zoeken zij
naar talentvolle musici die op virtuoze
wijze gebruik maken van stem of
instrument. In de klankvolle ambiance
van het kerkje krijgen dit seizoen
met name jonge mensen de kans het
podium te vullen, zoals het optreden
van Papillon Boddeke die met 16 jaar
verreweg de jongste gastspeler ooit
is. Niet zelden zijn de solisten, trio's of
kwartetten op zondagmorgen ook te

Amsterdam:
1e Oosterparkstraat 126b+c
Tel.020-6925303

www.meervastgoed.com

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Aalsmeer heeft op architectonisch
gebied veel te bieden met prachtige
gebouwen vol geschiedenis. De
werkgroep architectuur van KCA
organiseert geregeld rondleidingen
en biedt iedereen de unieke kans om
eens binnen te kijken. Bijvoorbeeld bij
de oude bloemenveilingen aan de Van

Cleefkade – nu Crown Studio’s – en
aan de Oosteinderweg – nu sport- en
horecagelegenheid The Beach.
Ook de dorpswandelingen met een
boeiend vertellende gids – dit jaar
georganiseerd door de VVV Aalsmeer
(Boekhuis) - zijn zeer de moeite waard.

Klassieke concerten in Oudkatholieke Kerk

Cabaret in Bacchus

Literatuur op diverse locaties

Rondleidingen

KCA presenteert een bijzonder gevarieerde serie van vijf klassieke concerten op de zondagmiddag om half
vier in de Oudkatholieke Kerk, Oosteinderweg 394, Aalsmeer-Oost, losse kaarten € 17,- tot 16 jaar halve prijs.
Voor verdere inlichtingen: Tini Man 0297-329592

Gerberastraat 4, Aalsmeer, tel. 0297 326831 Kaarten voor de cabaretvoorstellingen zijn te
bestellen á € 12,- via wwww.cultureelcafebacchus.nl of op de avond zelf in Bacchus te koop.
Aanvang voorstelling: 21.00 uur (zaal open 20.15 uur)

O.a.: Boekhuis, Zijdstraat 12, Aalsmeer en Cultureel Café Bacchus, Gerberastraat 4, Aalsmeer,
tel. 0297 326831, Het Boomkwekerskerhof, enz.

Geregeld rondleidingen en de unieke kans om eens binnen te kijken in
monumenten en architectuur in Aalsmeer.

verkooppunt
Kleurboek Aalsmeer
Zijdstraat 12 • 0297-324454
www.boekhuisaalsmeer.nl

Nieuw!!!

Wilt u… dat uw haar altijd
netjes en verzorgd is?

Onbeperkt naar de kapper voor
een vast en laag maandbedrag.
Vraag naar de mogelijkheden.
Zijdstraat 75 • 1431 EB Aalsmeer
Tel: 0297-322296 • info@hoofdzaakkappers.nl
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kinder- en jeugdkrant

Videoclip maken tijdens
Combifun in de vakantie

‘Aaipet’ en ‘Toetie Froetie’
in het Poppentheater

Aalsmeer - Elke vakantie organiseren de combinatiefunctionarissen
sport, cultuur en welzijn de Combifun-activiteit voor leerlingen van
groep 3 tot en met 8. Zo ook in de
komende herfstvakantie. Op vrijdag 23 oktober openen de deuren
van The Beach aan de Oosteinderweg 247a voor een zeer verrassende activiteit. Deze keer gaan de kinderen aan een heuse videoclip ‘lipdub’ werken. De Combifun-activiteit wordt georganiseerd door de
combinatiefunctionarissen van De
Binding, Cultuurpunt Aalsmeer en
Sportservice Noord-Holland. Tijdens
deze middag, die zowel voor jongens als voor meisjes is, krijgen de
kinderen les van een echte breakdancer, die de kinderen een paar
gave tricks en moves gaat aan leren.
Ook gaan de kinderen aan de slag
met het maken van een echt decor.
Op grote bouwzeilen mag gespoten,
geplakt en getekend worden. Deze kunstwerken dienen als achtergrond voor de videoclip. Ook krijgen
de leerlingen een uitdagende work-

Amstelveen - De voorstelling ‘Aaipet’ van Bonte Hond is een theaterhit voor iedereen ouder dan 2,5 jaar
en won de Zilveren Krekel, de prijs
voor meest indrukwekkende jeugdproductie. Op zaterdag 10 oktober
te zien in het Amstelveens Poppentheater om 11.00 en om 13.00 uur.
Twee goochelaars vouwen hondjes van ballonnen en toveren bananen uit iPads. Maar de iPad ontpopt
zich tot een brutale grapjas die de
show danig in de war stuurt. Uiteindelijk weet niemand meer wie nu eigenlijk wie bestuurt. Iedereen zit tegenwoordig de hele dag naar een
schermpje te turen. Maar hoe blijf je
slim als je zelf niet meer hoeft na te
denken? Maakt de iPad de wereld
kleiner of juist groter?
En op zondag 11 oktober presenteert het Amstelveens Poppenthe-

shop performance. Zo leren ze hoe
je bijvoorbeeld een goede spreekbeurt kunt geven en hoe je goed
overkomt op camera. Tijdens deze
workshops werken de kinderen met
het nummer Happy van Pharrel Williams, wat het nummer van de lipdub zal worden.
Aan het einde van de dag worden
alle onderdelen bij elkaar gevoegd
en maken de leerlingen onder leiding van een professionele cameraman hun eigen lipdub, die vervolgens online komt. Uiteraard wordt
hiervoor aan alle ouders toestemming gevraagd voordat de video op
YouTube gezet wordt.
Binnen deze activiteit werken de
combinatiefunctionarissen samen
met JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht). Bezoekende kinderen
krijgen allemaal drinken en fruit van
de organisatie aangeboden. Deelname kost 6 euro bij voorinschrijving via www.debinding.nl en 8 euro
aan de deur. De deuren openen om
12.30 uur, de activiteit is van 13.00
tot 17.00 uur.

Luuk alleen aan kop in
jeugd-schaakcompetitie
Aalsmeer - Vrijdag 2 oktober was
er weer schaakles en jeugdcompetitie bij AAS. De schaakvereniging
geeft les aan vier groepen kinderen
in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar
en in stap 1 tot en met 4. Het stappenplan heeft 6 stappen en degene die alle stappen succesvol doorloopt kan al een hele goede pot
schaken.
Wil je ook leren schaken? Kom dan
bij AAS! Ook werd de derde ronde
van de jeugdcompetitie gespeeld.

Luuk staat nu alleen aan kop door
medekoploper Tim te verslaan in
een interessante partij. Simon won
door alles te slaan wat hij onderweg
tegen kwam, maar had wel de mazzel dat Stijn het drukker had met
praten dan met opletten, want Simon liet wel zijn Dame instaan op
h4. Nadat wit dit miste ging het erg
hard. Jasper wist te winnen van Willem, Gijs van Flora, Christiaan van
Kevin en Rune van Sam.
Door Ben de Leur

ater een vrolijke voorstelling met
groenten en fruit. In Toetie Froetie
probeert actrice Willeke van Productiehuis Valentijn de fantasie van
de kleintjes tussen de 3 en 6 jaar te
prikkelen en ze te verrassen met het
spelen met groente en fruit. Voor het
eerst van haar leven staat Rozemarijn alleen in de groentekraam en
vindt het best spannend. Zou ze het
wel kunnen? Er kan van alles mis
gaan! Waar blijven de klanten? Terwijl ze wacht maakt ze verhaaltjes
met groente en fruit in de hoofdrol.
Iedereen weet hoe gezond groente
en fruit is, maar dat je er ook nog
zulke leuke dingen van kunt maken?! Aanvang 14.30 uur. Kaarten
voor de voorstellingen zijn te reserveren via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

Goed teamwerk twirlsters

VZOD trakteert jarige basisschool

Korfbalpaal voor Wegwijzer
Aalsmeer - Na de feestweek bij
basisschool De Wegwijzer in verband met het 45-jarig bestaan van
de school was het vorige week
weer een beetje feest. In aanwezigheid van de groepen 5, 6 en 7 van
de basisschool werd door korfbalvereniging VZOD de antivandaal
korfbalpaal officieel overgedragen.
Namens korfbalvereniging VZOD
mocht Arie de Vos de korfbalpaal
en twee korfbalballen aanbieden
aan de directeur van de Wegwijzer,
Heleen Broerse. De aanwezige kinderen waren enthousiast en mochten een poging wagen om de bal
door de korf te schieten. Er bleek
veel talent aanwezig, want veel kinderen konden in één keer scoren.
Dat ontlokte Arie de Vos de opmerking dat De Wegwijzer op het vol-

gende schoolkorfbaltoernooi op 20
april 2016 zeker verwacht wordt om
met een aantal teams deel te nemen
aan het toernooi. Er is nog tijd genoeg om te oefenen en korfbalvereniging VZOD zal, in overleg met
de gymleraar, clinics komen geven.
En natuurlijk ben je van harte welkom op de prachtige accommodatie
van korfbalvereniging VZOD aan de
Wim Kandreef. Je mag altijd vriendjes of vriendinnetjes meenemen.
Voor meer informatie over korfbalvereniging VZOD kun je kijken op
www.vzod.nl . Hier vind je informatie
over trainingstijden en wedstrijden,
maar ook over de nevenactiviteiten
die door de vereniging worden georganiseerd. Als je een jeugdtraining wilt bezoeken kun je mailen
naar tc@vzod.nl.

Aalsmeer - Zaterdag 3 oktober namen de jonge twirlsters Danique en
Kirsten van SV Omnia deel aan de
twirlwedstrijd in Waddinxveen. Danique kreeg bij de solo onderdelen
drie keer de gouden medaille uitgereikt, direct gevolgd door Kirsten
met drie maal zilver! Als dance-duo
werden ze samen eerste. Een hele goede prestatie met hele mooie
punten!
Zondag 4 oktober kwam het twirling
team van SV Omnia voor het eerst
in de nieuwe samenstelling op de
vloer bij de wedstrijd van The Pink
Panthers in Maarssen. Voor Mireille en Celina was het hun debuut in
het Omnia team. Samen met Yvette, Cynthia, Solenne, Kim en Selina
lieten ze vanaf het begin een mooie
gelijke routine zien met af en toe
een drop. Helaas konden ze dit niet
helemaal tot het einde vasthouden.

Toch was hun optreden goed voor
goud. Bij de solisten en duo’s kwamen de teamleden en Eefke, Nikkie
en Rachel totaal 26 keer op de vloer.
Hiervan behaalden 21 optredens
een podiumplek. Dat is een prestatie op zich om trots op te zijn!
Ook dit weekend haalden veel routines de uitgangspunten voor plaatsing voor het NK. Selina is nu ook
definitief geplaatst in de kampioensklasse voor haar solo dance
twirl. Het lijstje met deelnames aan
het NK is nu bijna compleet. De komende drie weken proberen de
twirlsters de laatste punten binnen
te halen.
Lijkt het je ook leuk om te komen
Twirlen? Voor informatie over Twirlen kan contact worden opgenomen
met de Productgroep Coördinatoren
Valerie Leliveld en Linda Nederstigt
per email: twirlen@svomnia.nl.

Veldkorfbal jeugd

Eerste kampioenschap F1
Kudelstaart - Zaterdag 3 oktober
hebben de spelers van VZOD F1
het eerste kampioenschap van hun
nog prille korfbal carrière gevierd!
De week ervoor waren zij eigenlijk
al zeker van het kampioenschap,
door in een spannende wedstrijd te
winnen van de nummer 2, Fiducia
F1. Deze week de laatste wedstrijd
van het veldseizoen voor het eigen
thuispubliek en als zij zouden winnen zouden ze ongeslagen kampioen zijn! De tegenstander was Thor
F1, de nummer laatst van de poule,
een team dat eigenlijk net is begonnen met korfballen. Een groot niveauverschil, maar het scoren moet
je toch echt zelf doen.
De score werd al snel geopend door
de goed spelende Gijs Vollmuller
en een mooi schot van de topscorer van deze ochtend, Noëlla Honselaar, waardoor de F1 al vroeg op
een voorsprong kwam. Na 10 minuten kwam Sven van Soest in het
veld die na een mooie sprint meteen een doelpunt maakte. Ook Kim
van der Hoorn en Berber Veldkamp
wisten in de eerste helft al te sco-

ren, waardoor iedereen een keer
gescoord had. Kim en Berber korfballen nog helemaal niet lang, maar
dit zou je niet denken als je ze ziet
spelen! De ruststand was 11-2,
waardoor coaches Annemijn en Josine al bang werden dat zij weer appeltaart moesten gaan bakken, als
de 20 zou worden bereikt. Voor de
tweede helft werd afgesproken dat
er zo veel mogelijk overgespeeld
moest worden. Dit werd perfect uitgevoerd, waardoor het publiek met
mooie doelpunten werd vermaakt.
In de tweede helft werd er geen
doelpunt meer doorgelaten, maar
veel gescoord, wat de eindstand op
19-2 bracht. De F1 van VZOD is ongeslagen kampioen! De kampioenen werden in de kantine gehuldigd
met medailles en het feest werd gevierd met een prachtige F1-taart.
Ook de F2 was van de partij, die helaas nog even moet wachten op hun
eerste overwinning door een te hoge poule-indeling, maar de trainers
Romy, Esmee, Annemijn en Josine
zijn heel erg trots op alle F-jes dit
seizoen!

Gezellige activiteit op kinderboerderij

Boeren en boerinnen op
bezoek bij Boerenvreugd

Zeilen

Jeugdclinic in supersnelle
catamarans bij surfeiland
Aalsmeer - Westeinder Zeilwedstrijden geeft aanstaande zaterdag 10 oktober een clinic voor alle
jeugdzeilers van de Aalsmeerse watersportverenigingen W.V Nieuwe
Meer en W.V. Aalsmeer en de Optimisten Club Nederland in supersnel zeilen. Er wordt gevaren in de
catamarans van het type Nacra 16,
18 en 20. Vooral de Nacra 20 komt
met haar hydrofoils (zwaarden met
vleugelprofiel) al vanaf 5 knopen
wind los van het water. Bij de huidige voorspelling van 10 knopen
wordt dit spectaculair zeilen, waar-

bij snelheden worden bereikt die op
een binnenmeer zelden worden gehaald. De Westeinder is daar met
de Grote Poel ruim genoeg voor. De
huidige wereldkampioen Gunnar
Larsen geeft naast andere ervaren
trainers en stuurlui acte de présence. De organisatie op de wal is vanaf
de windsurfclub Aalsmeer. Er wordt
gezeild van 11.00 tot 16.00 uur en
de races zijn vanaf Surfeiland Vrouwentroost aan de Kudelstaartseweg
prima te volgen.
Foto: Laurens Mojel

Aalsmeer - Wat een gezelligheid
afgelopen zondag 4 oktober op de
kinderboerderij. Boerenvreugd zette het boerenleven centrum onder
de noemer ‘Klossende klompen en
Zwierige schorten’. Er werd een demonstraties klompen maken en wilgentenen vlechten gegeven, er was
een kaasproeverij en onder andere konden kinderen helpen met het
ophangen van de was en deelnemen aan ‘ouderwetse’ spelletjes als
hoepelen, bliklopen en koe melken.
In de knutselhoek kon een vogelverschrikker gemaakt worden. Aan de
jeugdige bezoekers was gevraagd
om verkleed te komen als boertjes

en boerinnetjes en hier was goed
gehoor aan gegeven. Misschien zijn
de dieren van Boerenvreugd wel
van slag geraakt: Nog nooit zoveel
boeren en boerinnen bij elkaar gezien! Heel geslaagd dit evenement.
De kinderboerderij is natuurlijk
ook zonder activiteiten een bezoek
waard. De geitjes, koeien, schapen,
kippen, konijnen en onder andere
cavia’s kijken er naar uit om geaaid
te worden. Binnen lopen in Boerenvreugd aan de Beethovenlaan, met
ook nog een heel gezellige speeltuin, kan dagelijks (met uitzondering van maandag).
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Open ochtend
Graankorrel
Kudelstaart - Op woensdag 14 oktober houdt CBS De Graankorrel
een open ochtend. Alle ouders die
op zoek zijn naar een fijne school
voor hun kind zijn van harte welkom
in het gebouw aan de Schweitzerstraat. Van 9.00 tot 12.00 uur is de
school voor bezoek open.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Voetbal zaterdag

Gifbeker voor VZOD nog
niet leeg, opnieuw verlies

FC Aalsmeer verliest met
2-0 van de Valleivogels
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
speelde de tegenstander s.v. de Valleivogels op eigen terrein met meer
inzet, karakter en beleving dan de
FC en won met 2-0. Twee persoonlijke fouten van FC Aalsmeer lagen
aan de basis van de twee doelpunten. Doordeweeks wordt leuk en
goed getraind, maar daar moet dan
zaterdag een vervolg op komen. FC
Aalsmeer (zat.) staat nu na vijf wedstrijden op zeven punten. Aalsmeer
kon op het middenveld leuk combineren. Maar in de buurt van de 16
meter werd er geen duel meer gewonnen. Salih Yildiz was een paar
keer gevaarlijk, maar deze middag
moest hij teveel verdedigend werk
opknappen en werd te weinig aangespeeld. Mitchel van Friderici, Tom
Doeswijk en Peter Neuvel kwamen
in het spel weinig aan bod. Calvin
Koster werkte hard. Maar vóór het
doel was hij niet scherp genoeg. In
de eerste 20 minuten van de wedstrijd op een zonovergoten zaterdagmiddag was er nog weinig krachtverschil. De Valleivogels probeerde
het via hun snelle buitenspitsen Jamal Ouassif en Sven van Rossum,
maar Thomas Harte en Mark Ruessink stopten goed af. FC Aalsmeer
speelde onsamenhangend met
veelvuldig balverlies en weinig dreiging naar voren. Toch was de eerste grote kans voor Aalsmeer. Na
een overstapje van Friderici knal-

de Salih Yildiz hard in. Met een katachtige reactie voorkwam Sven Hardeman een doelpunt. Een kardinale fout van Kevin Vermeij in de 40e
minuut werd direct afgestraft door
Sven van Rossum, 1-0. Remon Liefting kreeg in de slotseconden van
de eerste helft nog een opgelegde kans, maar schoot hoog over. In
de tweede helft deden Roger Grootfaam en Michal Kocon hun opwachting. Peter Neuvel en Kevin Vermeij bleven in de kleedkamer achter. Veel verandering kwam er niet.
Aalsmeer was veelvuldig aan de bal,
maar de achterhoede van de Valleivogels gaf weinig weg. Zo sudderde de wedstrijd tot de 67e minuut
rustig door, toen Burak Sitil zichtbaar in de fout ging en Remon Liefting de trekker overhaalde, 2-0. FC
Aalsmeer kreeg nog twee kansen
om iets recht te trekken. Een vrije
trap van Burak Sitil in de 72e minuut en een vrije scoringskans van
Calvin Koster werden een prooi van
de goed keepende Sven Hardeman. Tot aan het laatste fluitsignaal
van scheidsrechter Westhof bleef
de FC aanvallen. Maar de counters
van de Valleivogels waren gevaarlijker. Komend weekend op zaterdag
10 oktober speelt FC Aalsmeer zaterdag aan de Dreef tegen koploper De Meern. Aanvang wedstrijd
14.30 uur.
Jack van Muijden

Foto: www.kicksfotos.nl

Zondag RKDES 1 tegen FC Aalsmeer 1

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 10 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A.1 – De Meern 1
14.30 u
F.C.A. 2 - DVVA 2
12.00 u
Zandvoort 5 - F.C.A. 4
12.30 u
F.C.A’damsebos 4 - F.C.A. 5 14.30 u
Legm.vogels 4 - F.C.A. 6
13.00 u
F.C.A. 7 – VVC 6
14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR.1 – Geuzen VR.1 14.30 u
Junioren
Laren’99 A1 - F.C.A. A1
14.30 u
F.C.A. A2 – Arsenal A1
14.30 u
VVC B2 - F.C.A. B1
12.00 u
VVC B3 - F.C.A. B2
16.45 u
CSW C1 - F.C.A. C1
10.15 u
F.C.A. C2 – Hillegom C1
12.00 u
F.C.A. C3 –Hillegom C4
8.45 u
Amstelveen C2 - F.C.A. C4 12.00 u
F.C.A. C5 – UNO C4
10.15 u
Olympia ’25 C2 - F.C.A. C6 12.30 u
Pupillen
Argon D1 - F.C.A. D1
10.00 u
Spartaan D3 - F.C.A.D2
11.30 u
F.C.A. D4 – Roda’23 D8
10.15 u
F.C.A. D5 – DIOS D7
10.15 u
UNO D6 - F.C.A. D6
10.00 u
F.C.A. D7 – Legm.vogels D8 8.45 u
F.C.A. E1 – Tos Actief E1
10.15 u
F.C.A. E2 – Victoria E2
8.45 u
F.C.A. E3 – RKDES E2
8.45 u
DIOS E5 - F.C.A. E4
11.30 u
F.C.A. E5 – NFC E4
10.15 u
F.C.A. E6 – KDO E4
8.45 u
Amstelveen E8 - F.C.A. E7
8.45 u
DIOS E15 - F.C.A. E8
9.45 u
Olympia Haarl. E7 - F.C.A.E9 9.00 u
F.C.A. F1 – Argon F1
10.15 u
KDO F1 - F.C.A. F2
9.00 u
SCW F1 - F.C.A. F3
8.45 u
F.C.A. F4 – Badh’dorp F2
10.15 u
F.C.A. F5 – Amstelveen F3 10.15 u
Overbos F7 - F.C.A. F6G
8.30 u
NFC F6 – F.C.A. F7G
9.30 u
DSS F13 - F.C.A. F8
11.30 u
F.C.A. F9 – UNO F10
8.45 u
F.C.A. F 10 – Roda’23 F13
8.45 u
F.C.A. F 11 – CSW F5
8.45 u
F.C.A. F12M–Overbos F12M 10.15 u
Meisjes
HEDW MA.1 - F.C.A. MA.1 10.30 u
F.C.A. MB.1–De Blokkers3 12.00 u
Hoofddorp.2 - F.C.A. MB.2 14.45 u
SDZ MD.1 - F.C.A. MD.1
12.20 u
F.C.A. MD.2 – De Meern.4
8.45 u
F.C.A. ME.2–Overbos ME.1 8.45 u
R.K.D.E.S.
RKDES D1–Buitenveldert D2 9.30 u
Hoofddorp D7 - RKDES D2 11.30 u
HSV’69 D2 - RKDES D3
10.00 u
Zuidoost E1 - RKDES E1
9.30 u
F.C.A. E3 - RKDES E2
8.45 u
RKDES E3 – DIOS E6
11.00 u
Bl.Wit. E3 - RKDES E4
12.00 u
RKDES E5 – DIOS E9 11.00 u
RKDES E6 – Zandvoort E8 11.00 u
Legm.vogels E5-RKDES E7 11.00 u

RKDES E8 – Martinus E13 11.00 u
Hertha F1 - RKDES F1
9.00 u
NFC F1 - RKDES F2
9.30 u
RKDES F3 – Roda’23 F4
9.30 u
RKDES F4 – Arsenal F2
9.30 u
RKDES F5 – Abcoude F4
11.00 u
RKDES F6–Legm.vogels F7 11.00 u
KDO F3 - RKDES F7
9.00 u
DSS F 15 - RKDES F8
13.30 u
RKDES F9 – Hertha F4
9.30 u
RKDES 012-1 – WSV 012-1 9.30 u
Vrouwen
RKDES VR1 – Eemnes VR1 13.00 u
Meisjes
Buitenveldert-RKDES MB1 17.30 u
RKDES MC1 – Zandvoort 11.00 u
KDO MC.1 - RKDES MC.2 11.30 u
Zwanenburg - RKDES MD1 11.00 u
RKDES MD2 – Ouderkerk
9.30 u
VVC ME.1 - RKDES ME.1
8.30 u
S.C.W.
SCW 1 – IJmuiden 1
14.30 u
SCW 2 – WV-HEDW 9
12.00 u
VEW 4 - SCW 4
15.30 u
SCW 5 – Hillegom 6
11.30 u
SCW 35+1 – HBC 35+1
14.30 u
SCW 45 +1 – TABA 45+1 14.30 u
Junioren
SCW B1 – Legm.vogels B1 10.15 u
NFC C1 - SCW C1
12.00 u
DIOS C8 - SCW C2
12.15 u
Pupillen
SCW D1 – UNO D4
8.45 u
CTO’70 D2 - SCW D2
12.30 u
Hoofddorp E5 - SCW E2
8.45 u
SCW F1 – F.C.A. F3
8.45 u
Alliance’22 F6 - SCW F2
9.30 u
Vrouwen
DEVO’58 VR.1 - SCW VR.1 14.30 u
Meisjes
SCW MB.1 – OFC MB.1
11.00 u
CSW MC.2 - SCW MC.1
10.00 u
DIOS ME.1 - SCW ME.1
10.15 u
Zondag 11 oktober:
F.C. AALSMEER
RKDES 1 - F.C.A. 1
BSM 2 - F.C.A. 2
F.C.A. 3 – Pancratius 7
DIOS 3 - F.C.A. 4
F.C.A. 5 – F.C.A. 6
F.C.A. 7 – UNO 3
R.K.D.E.S.
RKDES 1 – F.C.A. 1
Roda’23 3 - RKDES 2
RKDES 3 – Velsen 4
UNO 2 - RKDES 5
HSV’69 2 - RKDES 6
Junioren
RKDES A1 – Martinus A1
RKDES A2 – Kon.HFC A6
Pancratius B3 - RKDES B1
RKDES B2 – Roda’23 B3
Nieuwwest C1 - RKDES C1
Legm.vogels C2-RKDES C2
RKDES C3 – SDW C1
RKDES C4 – AFC C5

14.00 u
11.00 u
11.30 u
14.30 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
12.00 u
12.00 u
11.45 u
12.00 u
14.00 u
12.00 u
15.00 u
10.00 u
12.30 u
10.00 u
10.00 u
12.00 u

Zwemmen

Super resultaten Oceanus
in competitie ronde 1
Aalsmeer - Competitie ronde 1 zit
erop voor de Oceanus ploeg en wat
is er geweldig gezwommen! Dit seizoen komt de ploeg uit in de B klasse. De ploeg werd versterkt met
Stanley Moolhuijsen, Yoni Joore,
Daan Sommeling en terug op het
oude nest Fabienne Vork. De middag begon met het estafette’s 4
maal 100 vrij en 4 keer 50 wisselslag en beide ploegen doken 3 sec
onder de inschrijftijd. De toon was
gezet, het beloofde een mooie middag te worden. Bij de 100 meter
schoolslag zat Fabienne Vork één
honderdste boven haar tijd en Sam
Eveleens wist er twee tiende vanaf
te zwemmen. Sohrab Shirzad, Daan
Sommeling en Jeffrey Reijnders beten zich vast in de 400 meter vrije
slag, Sohrab ging snoeihard af maar
wist zijn debuut met een 4.50,71 af
te sluiten, Jeffrey zwom 4 seconde
onder de inschrijftijd en ook Daan
wist maar liefst 20 seconde van zijn
ooit gezwommen tijd af te zwemmen. De 200 meter schoolslag voor
jongens was super vertegenwoordigd met vijf giganten: Olaf van der
Zwaard, Tijn de Boer, Yves Maurice
Vork, Roan van Bakel en Aage Vermeeren, waarbij Tijn en Aage hun
tijden lekker aanscherpte. Madelief Blesgraaf mocht als jongste in
de klasse Jeugd 2 starten en hoe.
Haar 200 meter vrije slag liep super en ze haalde er 16 seconde vanaf. Ook Naomi Visser scherpte haar
tijd aan tot 2.46,46. Yoni Joore debuteerde bij de wedstrijdploeg en
stond bol van de spanning bij de
schoolslag wat hem helaas een dis
opleverde. Dat is toch even een hele
andere discipline, wedstrijd zwemmen of een mooie pot waterpolo. Ruben van Vierzen en Sebastian van de Born gingen vol de strijd
met elkaar aan, geweldig om te zien
1.20,11 versus 1.20,53. Myrthe van
Vierzen had er zin in en zoveel zin
dat ze heel snel weg was, helaas te
snel en AA verscheen achter haar
naam. Fabienne Vork scherpte haar
tijd aan tot 31,52. Bij de heren 100
meter wissel werd er hard gezwommen. Daan Sommeling wederom
10 seconde eraf, Sohrab Shirzad 4
seconde eraf en Dennis Reijnders
2 seconde ervan af. Voor Rachelle de Meij was het haar debuut op
de 100 meter vlinderslag en hulde
wat deed ze het goed. Anouk Hilgers heeft alle zeilen bij moeten zetten, ze had het loodzwaar maar met

1.20,57 heel tevreden. Luuk Scheuer
zwom soepel en snel op de 200 meter rug en wist er 10 seconde vanaf
te zwemmen. De minioren/junioren
meiden hadden er ook zin in waarbij
Mila van Duinhoven onder de magische 40 seconde grens dook. Liam
Breebaart en Loek Boerlage scherpten hun tijden super aan op de wisselslag. Annette de Visser zwom een
400 meter vrije slag waar je een liniaal langs kon leggen qua 50 meter tijden. Stanley Moolhuijsen en
Jeffrey Reijnders haalden alles uit
de kast bij de 100 meter schoolslag met als resultaat twee pracht
van een tijdsverbeteringen. Britt van
der Linden en Dana Bosman hadden het zwaar. Hun races wilden
niet helemaal naar wens verlopen.
Het persoonlijk record lijstje werd
nog even flink aangevuld door Tijn
de Boer (100 rugslag), Olivia Schalekamp (100 schoolslag), Yoni Joore,
Ruben van Vierzen en Sebastian van
de Born (200 vrije slag), Fabienne
Vork (100 wisselslag), Sohrab Shirzad (50 rugslag). waarbij Jos Vergeer en Dennis Reijnders exact dezelfde tijd zwommen op de 50 meter rug: 30,88, Rachelle de Meij en
Anouk Hilgers ( 200 rug), Mila van
Duinhoven en Nina Bellaart (100
wissel), waarbij Femme Bol en Danique Pannekoek net boven hun tijden finishten. Als laatste individuele nummer de 50 meter vrije slag en
wat zwom Jort Kemp hard! Hij zwom
alles en iedereen het bad uit met
33,67, gevolgd door Liam Breebaart
34,72 en Loek Boerlage 34,89, Jayden van der Bijl had een super snelle start, helaas te snel en hij kreeg
AA achter zijn naam. Nog twee programma’s te gaan, het estafette geweld 4 keer 100 wissel. Anouk Hilgers had nog de loodzware race in
haar lijf zitten en knokte met alles
wat ze had, de ploeg eindigde net
boven de inschrijftijd. En daar stonden de heren klaar en ze hadden
er zin in, de adrenaline gierde. Roan van Bakel, Aage Vermeer, Sohrab
Shirzad en Ruben van Vierzen
zwommen de punten omdat, Stanley
vol enthousiasme het water in dook
bij zijn maatje Jos en dat terwijl en
nog ploegen aan het zwemmen waren, dat betekent een Dis. Heel zonde, want wat hebben die vier giganten hard gezwommen. Volgende
keer beter. Een pracht van een middag met super resultaten, op naar
deel twee in november.

Zaterdag opnieuw open huis

Nieuw clubgebouw van
FC Aalsmeer weer open
Aalsmeer - De bouwwerkzaamheden aan het nieuwe clubgebouw
van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan naderen hun voltooiing. Zo
wordt deze week de bar geplaatst,
de verlichting gereed gemaakt en, in
verband met de akoestiek, een verlaagd plafond gerealiseerd. De vaste eigen onderhoudsploeg heeft inmiddels het schilderwerk afgerond
en richt zich op andere werkzaamheden, zoals het decoreren van een
wand met blokjes hout van verschillende maten. Veel leden hebben het
verzoek gedaan om, nu de werkzaamheden grotendeels zijn afgerond, het clubgebouw van binnen
te mogen bekijken. Het bestuur stelt
leden en andere belangstellenden
op zaterdag 10 oktober nogmaals in

de gelegenheid om, tijdens de wedstrijden van de E- en F-junioren,
het prachtige nieuwe onderkomen
te bezoeken. Tussen 09.00 en 12.00
uur is het open huis voor iedereen
aan de Beethovenlaan.
Architect Richard Pannekoek en bestuursleden van FC Aalsmeer zijn de
ochtend aanwezig om een toelichting te geven op onder andere de
gemaakte keuzes voor de inrichting van het gebouw, de opzet van
de bar en de bijbehorende kleuren.
Tevens bestaat de mogelijkheid om
(leden)-certificaten aan te schaffen waarmee iedereen op eigen wijze een bijdrage kan leveren aan het
verder verfijnen van het interieur
van het clubgebouw. Het bestuur
beveelt deze actie van harte aan.

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag
was het D-Day voor de Kudelstaartse korfballers van VZOD/FIQAS. De
eerste overwinning van dit seizoen
in de tweede klasse moest over de
streep getrokken worden. Dit zou
dan moeten gebeuren in Rijnsburg
tegen Madjoe, die op de rangschikking één punt boven VZOD stond.
Tot op heden trokken de Kudelstaarters elke week aan het kortste eind
en stonden ze na het laatste fluitsignaal met lege handen. Daar moest
vandaag verandering in komen en
in een fenomenaal korfbalweertje
had na enkele seconden de bal de
korf al doorboord door Josine Verburg: 0-1. In dezelfde minuut lag de
gelijkmaker er echter al in: 1-1. Deze minuut was gelijk illustratief voor
het verdere verloop van de eerste
helft. Zo gauw het team van trainer/
coach Frits Visser op voorsprong
kwam, scoorde Madjoe gelijk tegen.
De looplijnen in de aanvallen van
VZOD/FIQAS werden bepaald door
de verdediging van Madjoe in plaats
van omgekeerd en de Kudelstaarters hadden moeite om dit op te lossen. Behalve het spannende scoreverloop waren er in de eerste helft
toch wel enige hoogstandjes te noteren: een geblokte doorloopbal in
de verdediging door de wekelijks
intelligent spelende routinier Bart
Verheul en een sublieme pass door
Chiel van Leeuwen op Verheul die
de kans wegtrekkend van de paal
koelbloedig afmaakte. Op een stand
van 8-8 deden deze mannen dit nog
eens en dit keer was van Leeuwen
de afmaker. So far so good, voor
VZOD leek er geen vuiltje aan de
lucht. Het scoreverloop was stuivertje wisselen en de teams gaven elkaar geen duimbreedte toe. Nooit
werd het verschil voor rust meer
dan één doelpunt. Leuk voor de
neutrale toeschouwer maar de talrijke Kudelstaartse supporters waren er niet gerust op. VZOD was
niet zo scherp als vorige week toen
er schlemielig verloren werd in de
laatste seconden. Ook het uitvallen
van twee dames bij Madjoe maakte dit team zeker niet zwakker. Zo

werd de rust bereikt met een achterstand voor VZOD/FIQAS van 109. Gelijk na rust werd die geëgaliseerd door van Leeuwen die een
mooie doorloopbal benutte: 10-10.
Toch was het Madjoe dat toen een
gaatje sloeg van drie treffers, mede
doordat twee heren bij hen vanmiddag lekker op schot waren. Het was
Verburg die een schitterende onehanded doorloopbal in het voorbijgaan verzilverde en daarmee de Kudelstaarters op 14-12 bracht. Toen
Donja Passies ook de 14-13 er van
afstand in knalde, was de aansluiting weer daar. Maar in dezelfde minuut werd het gat weer twee en ondanks opnieuw een treffer van Verburg stond er tien minuten voor het
einde zelfs een 17-14 op het scorebord. Trainer/coach Frits Visser
had inmiddels een wissel doorgevoerd en Wouter Vermeulen ingebracht om aanvallend een nieuwe
impuls te geven. Daar waar ook Verburg meer uitgespeeld en bediend
had kunnen worden. Op karakter en
vechtlust kwamen de Kudelstaarters
door treffers van Passies en Alyssa
te Riele toch weer op 17-16. Maar
niet attent verdedigen bij doorloopballen in de slotfase, bracht Madjoe
met 18-16 de zege. De tijd en het
geloof ontbrak in de laatste minuut
bij de teleurstelde VZOD-ers om het
tij nog te keren en de zeer goed leidende arbiter floot vanmiddag voor
de laatste keer. Het onoverwinnelijke aura van vorig seizoen ontbreekt
tot op heden en dit kun je alleen
met goede resultaten terugpakken.
De blauw zwarte brigade van coach
Visser weet dit als geen ander en zal
er dan ook aanstaande zaterdag tegen Luno weer volop voor gaan.
De rit is nog lang en op een gegeven moment zal het muntje de goede kant op gaan vallen. Coach Visser na afloop: “We kunnen niets anders stellen dan dat we zijn weggeschoten. En daardoor op een plaats
staan waar we niet thuis horen.” Zaterdag ontvangt VZOD/FIQAS aan
de Wim Kan Dreef om 15.30 uur Luno en hoopt dan de rode lantaarn
aan hen over te doen.

Overklast op alle fronten: 9-2

RKDES gebruikt CTO’70
als schietschijf
Kudelstaart - Het was afgelopen
zondag een ongelijke strijd, RKDES
overklaste CTO op alle fronten. Uiteindelijk werd het 2-9 voor de Kudelstaartse formatie, maar het hadden er ook vele meer kunnen zijn.
RKDES begon met Rick Burgers in
de basis, die hiermee verdienstelijk
zijn debuut maakte terwijl Tijn Kraak
weer onder de lat stond na een
paar weken afwezig te zijn geweest.
CTO’70 stond voor deze wedstrijd
onderaan met 0 punten en dat was
ook wel te zien. De ploeg uit Duivendrecht kwam overal kwaliteit te kort,
eigenlijk haalde alleen keeper Veen
een ruime voldoende. CTO’70 voetbalde met heel veel ruimte achter de
laatste linie en aangezien de verdedigers van CTO’70 niet de allersnelsten zijn, sneed de Afas/Nieuwendijk brigade keer op keer op keer
door de verdediging heen. Het enige wat RKDES verweten kan worden, is dat er in de eerste helft maar
4 in gingen. Raymond Baars scoorde de eerste drie doelpunten binnen 10 minuten, glaszuivere hattrick
dus. Maar hij miste in die fase ook
enkele grote kansen, evenals Maarten van Putten die weer kansen genoeg kreeg maar er geen één in kon
krijgen. Lennart Kok teisterde de
paal terwijl ook Lars Winters op de
keeper stuitte. Na een half uur tikte Lennart Kok het vierde doelpunt
binnen, na mooi afleggen van Maarten van Putten. Vlak daarna maakte
CTO’70 een doelpunt, een zwabberschot in de benedenhoek waar keeper Tijn Kraak geen kijk op kreeg.
In de tweede helft bleef Maarten

van Putten in de kleedkamer, zijn
plek werd ingenomen door Justin de Haan. Bij de eerste de beste
aanval kwam Justin oog in oog met
de keeper te staan, omspeelde hem
en schoof het leer tegen het net:
1-5. Twee minuten later wist ook de
hardwerkende Lars Winters het net
te vinden, moet ook voor hem een
bevrijdende goal geweest zijn, evenals voor Rutger Spaargaren die een
minuut later koppend de keeper
verschalkte en de 1-7 op het scorebord zette. Een prachtige bal van de
altijd zwoegende Roy Endhoven op
Raymond Baars en hij scoorde zijn
vierde van de middag. Daarna kwam
er toch een stuk gelatenheid over
de ploeg en CTO’70 bleef de aanval zoeken, wat ze al de hele wedstrijd getracht hebben maar er ontbreekt gewoon te veel kwaliteit. Het
siert ze wel daarom was het eigenlijk wel terecht dat ze in deze fase
toch nog met een fraaie lob het net
wisten te vinden: 2-8. In de slotfase liet Roy Endhoven nog even zien
wat hij van zijn ploeg verwacht namelijk beleving tot het eind. Na eerst
de lat geraakt te hebben, maakte
hij in de slotminuut nog de 2-9. De
goed leidende scheidsrechter van
Laar bleef ook geconcentreerd fluiten, maar had in deze sportieve ongelijke wedstrijd geen kind aan beide partijen.
Komende zondag 11 oktober speelt
RKDES tegen Aalsmeer, thuis aan
de Wim Kandreef. De fans van RKDES kijken nu al naar uit naar deze
streekderby!
Eppo

Herfstkienavond
bij Supporters

van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro. Laat U verrassen en neem een of
meerdere prijzen mee naar huis. De
kienavond begint om 20.30 uur en
is in het Dorpshuis van Kudelstaart.

Kudelstaart - Vrijdagavond 9 oktober organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart een herfstkienavond. De prijzen deze avond hebben betrekking op de komende
herfst periode. Veertig fantastische
prijzen liggen te wachten op een
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn
kienblaadje vol heeft mag als eerste
een keuze maken uit de vijf prijzen
die in elke ronde te winnen zijn. Na
vier ronden komt er een pauze om
even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn komt de knaller

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Kansloze nederlang voor
Bloemenlust 1 en 2
sen en Peter Velleman alle partijen. Ook het ongeslagen dubbel van
Peter en Danny werd een halt toegezegd door HBC. Peter en Danny
speelden goed, maar de tegenstanders waren net iets beter. De enige vijfsetter werd door Peter verloren met 5-11 in de laatste set. Met
de 1-9 nederlaag kwam een einde
aan de reeks gelijkspelen. Bloemenlust 3 boekte een mooie 7-3 thuisoverwinning op De Volewijckers 2,
door drie zeges van Wim van den
Aardweg, twee van Irene Gerritsma
en één van Ton de Hollander. Ton en
Wim wonnen samen na een spannende vijfsetter het dubbelspel.

Zaalvoetbalcompetitie

Start 40e ZABO seizoen

Aalsmeer - De plaatselijk competitie van de ZABO Aalsmeer ging
in de maand september van start
met het veertigste zaalvoetbalseizoen. Ten opzichte van het vorige
seizoen staan er vier nieuwe teams
op de deelnemerslijst, te weten IBH
Aalsmeer, Kid’s Actief, FC Madrevo 2015 en Atlas Lions. Daarnaast
is Amsec Beveiliging gefuseerd met
Piller Sport en speelt onder de nieuwe naam Amsec Piller. De volgende zaalvoetbalteams zijn gestopt bij
de ZABO: Heemhorst Watersport,
La Furia Roja en Polonia Aalsmeer.
De eerste speelronde van het seizoen 2015/2016 vond plaats in
sporthal de Bloemhof en de uitslagen waren als volgt: IBH Aalsmeer

tegen Kid’s Actief 2-5. Café Sportzicht tegen LEMO 2-2. Amsec Piller tegen Koning Nieuwendijk 4-1
en Atlas Lions tegen Sportcafé de
Midi’s 1-6. De wedstrijd EZ Flower
tegen FC Madrevo 2015 moet nog
worden ingehaald.
De tweede speelronde vond afgelopen zaterdag 3 oktober plaats in
de Proosdijsporthal. De uitslagen in
Kudelstaart waren als volgt: Koning
Nieuwendijk tegen Kids Aktief 1-6.
IBH Aalsmeer tegen Café Sportzicht 6-1. Sportcafé de Midi’s tegen
FC Madrevo 14-1. EZ Flowers tegen
Amsec Piller 0-5 en LEMO tegen Atlas Lions 0-5. De derde speelronde
volgt op zaterdag 24 oktober in de
Proosdijhal.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Job van Rijsse wint finale
Kudelstaart - De vorige speelavond
was de tweede van het seizoen van
de dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. De opkomst
was met 45 deelnemers uitstekend,
nu al een verbetering van de drukste
avond van vorig seizoen (44 deelnemers). Tot vreugde van de organisatie waren er wederom enkele ‘nieuwe’ darters. De Poel’s Eye is namelijk geen besloten club, maar heeft
zijn deuren wagenwijd openstaan
voor alle darters uit Aalsmeer en
verre omgeving. Ook, of misschien
wel juist, voor de ‘recreatieve’ darter
is het Dorpshuis de juiste dart locatie. Er zijn namelijk vier niveaus zodat darters die de avond met enkele verliespartijen zijn begonnen toch
nog in de prijzen kunnen vallen. Zo
bereikten Jarek Sarna, Jan van Zanten en twee Peters (Hulscher en van
de Laarse) de kwartfinale van het
derde niveau. Henny Taal bereikte knap de halve finale in deze ronde, net als Rinus Jurka. De finale
ging echter tussen de toppers Tjitte Miedema en Kilian Broeren. Beide darters wonnen meerdere keren
het hoogste niveau, Tjitte zes keer
en Kilian twee keer. Ondanks deze verhoudingen was het Kilian die
knap wist te winnen. Kilian verzekerde zich van nóg een prijs. Met een
prachtige finish van 148 had hij de
hoogste uitgooi van de avond. Op
het vierde niveau volgde Joyce Kommers zowel het goede als het verkeerde voorbeeld van ‘mede dame’
Henny op het derde niveau. Net als
Henny bereikte Joyce de halve finale, maar ook zij verloor in dit stadium. Ook Sander ter Schure bereikte
de halve finale. De finale ging echter
tussen Martijn Vos en Job van Rijsse. Voor Martijn was het zijn tweede finale ooit, maar voor oudgediende Job de eerste. Job was de eerste zes seizoenen een trouwe klant
van de Poel’s Eye, maar daarna raakte hij de weg naar het Dorphuis een

beetje kwijt. Gelukkig heeft hij de lol
en de vorm in het darten weer gevonden. Dit resulteerde uiteindelijk
in zijn eerste prijs bij de Poel’s Eye.
Zoals vorige week gemeld won Danny Zorn op het hoogste niveau, dit
was zijn 22ste speelavond overwinning ooit. Hiermee kwam hij op gelijke hoogte met Bak. Marco Cornelisse heeft echter drie sterren op
zijn shirt, want hij won tot nu toe
30 speelavonden. Erik Jan Geelkerken won tot nu toe drie speelavonden, maar op de afgelopen speelavond won hij het tweede niveau.
Dit was zijn negende overwinning
bij de Poel’s Eye (alle niveaus meegerekend). De volgende speelavond
is morgen, vrijdag 9 oktober, met
hopelijk weer veel nieuwe dart liefhebbers, in het Dorpshuis van Kudelstaart. Vier nieuwe ronden, vier
nieuwe kansen. De inschrijving sluit
om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.
De Poel’s Eye heeft een zogenaamd
open deuren beleid; lidmaatschap of
van te voren opgeven is niet nodig
Stijn ziet zijn vader Job van Rijsse de
finale winnen.

Basketbal Aalsmeer

Heren 2 pakt eerste winst
Aalsmeer - Na twee nederlagen wilde het heren 2 team van BV
Aalsmeer zich thuis van hun beste
kant laten zien. Met wat nieuwe spelers uit de jeugd moest het team een
beetje wennen aan elkaar, maar door
de trainingen en gespeelde wedstrijden raakt het ook steeds beter ingespeeld. In de Proosdijhal kwam het
nog ongeslagen team van BC Apollo uit Amsterdam op bezoek. In het
eerste kwart was het de thuisploeg
die onder het bord sterk speelde
waardoor het 13-8 voor BV Aalsmeer
stond. Tot de rust had BC Apollo het
lastig tegen de sterke centers Bart
Molema (totaal 14 punten) en Jim
Commandeur (uiteindelijk topscorer
met 22 punten), ondanks het lengteoverwicht in hun voordeel. De
stand was op dat moment 25-20 in

het voordeel van Aalsmeer maar helaas kwamen de Aalsmeerders slecht
uit de kleedkamer en werden ze verrast door het snelle spel van de tegenstander. BC Apollo zette goed
druk en Aalsmeer had daar even
geen antwoord op. Bij aanvang van
het vierde kwartier was de voorsprong geslonken tot maar één punt
36-35,waardoor het onnodig behoorlijk spannend werd! In het vierde kwart rechtte BV Aalsmeer de rug
en speelde het onder de druk van
BC Apollo uit. Na een aantal schoten van Erwin Combee en Job Hulsebos haalde Aalsmeer de winst binnen. Met een eindstand van 55-47
was de winst dik verdiend en konden
het team en coach Frank van Daalen
zeer tevreden terugkijken op de eerste overwinning van het seizoen.
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Inschrijving voor het 30e
Quakeltoernooi van start

Tafeltenniscompetitie

Aalsmeer - Bloemenlust 1 blijft het
moeilijk hebben in de zware derde klasse poule. Deze keer was
Meertreffers 1 in Akersloot met 9-1
een maatje te groot. Bart Spaargaren wist met een knappe overwinning de Aalsmeerse eer nog te redden, maar Ed Couwenberg en Johan Berk bleven met lege handen
staan. Het normaal gesproken sterke koppel Ed en Bart was nu kansloos in het dubbelspel. Bloemenlust
2 speelde thuis tegen de koploper
HBC 7. Het begin was veelbelovend
met een makkelijke overwinning
van Danny Knol in drie sets. Maar
daarna verloren Danny, Horst kras-

• Nieuwe Meerbode

Foto: Dóra Barens

Floretschermen tot 17 jaar

Daniël Giacon schittert in
het Engelse Manchester
Aalsmeer - In het weekend van
3 en 4 oktober vond in het Engelse Manchester het eerste kwalificatietoernooi voor de Nederlandse floretschermers in de leeftijdsgroep tot
17 jaar plaats. De schermers nemen
aan vijf kwalificatietoernooien deel
om te bepalen welke vier van hen
Nederland mogen vertegenwoordigen op de Europese Jeugdkampioenschappen. De Aalsmeerse Daniël Giacon (14) deed op zaterdag
mee aan het individuele toernooi.
Er waren 135 deelnemers die over
20 poules verdeeld werden. Daniel won alle partijen in de poule en
had daarmee een vrijstelling voor de
eerste eliminatie. Vervolgens won hij
met gemak (15-5) van een Oostenrijker en moest hij voor een plaats bij
de beste 16 tegen een clubgenootje van SchermCentrum Amsterdam
strijden. Omdat de twee elkaar goed
kennen en aan elkaar gewaagd zijn,
was er veel spanning, maar Daniël
wist de partij uiteindelijk met 15-7
te winnen. Ook de volgende tegenstander was een bekende. De Deen
werd net als twee jaar eerder in Parijs verslagen. De stand was 159. Daarmee stond de Aalsmeerder
in de kwartfinale. Daar trof hij een
Tsjech. In een spannende strijd waar
het een hele tijd gelijk opliep, moest
hij toch zijn meerdere erkennen in
deze jongen van 16. Met een eindstand van 13-15 had hij een mooie
7e plaats behaald. Daarmee was hij
veruit de beste Nederlander op dit

toernooi. Op zondag 4 oktober werd
er in teams geschermd (equipe).
Het team Ned1 waarin Daniël zat,
had voor de eerste ronde een vrijstelling en moest het toen opnemen
tegen Ned3. Deze ontmoeting werd
gewonnen, waarna een gelegenheidsteam met een Brit, een Hongaar en een Let de tegenstander
was. Daniël moest de laatste partij
spelen. Hij kreeg veel tegentreffers
om zijn oren, maar wist de Nederlanders toch naar de finale te loodsen met een einduitslag van 45-44.
In de finale troffen de Nederlandse jongens de Denen. Ook hier was
Daniël degene die de laatste partij
moest spelen, maar nu wist hij deze iets eenvoudiger af te sluiten (4537). Met een mooie award voor de
eerste plaats moesten de Nederlanders zich haasten naar het vliegveld. Dit is voor het eerst sinds jaren dat Nederland een equipewedstrijd heeft gewonnen in het Europese Cadetten Circuit.
Dit was het eerste van vijf kwalificatietoernooien door heel Europa. Alle reis- en verblijfkosten voor deze
toernooien moeten zelf betaald worden. Daarom zoekt Daniël sponsors.
Wilt u deze talentvolle Aalsmeerse schermer helpen op weg naar de
top, neem dan contact op via dgiacon@hotmail.com om de tegenprestatie te bespreken of steun Daniël door voor 30 euro per jaar een
FanCard aan te vragen op www.danielgiacon.nl.

Voetbal zondag

Aalsmeer doet goede zaken
en wint van medekoploper
Aalsmeer - Wat was de ontlading groot toen de goed leidende scheidsrechter H.M. Kucukerbir
voor het einde floot. Tegen medekoploper Buitenveldert met 2-1 winnen, dan doe je goede zaken. Maar
wat hebben de jongens van trainer
Monnich er voor moeten knokken.
FC Aalsmeer kreeg al in het begin
van de wedstrijd diverse kansen om
op voorsprong te komen. Maar in
veertiende minuut bezweek de verdediging van Buitenveldert toch onder de aanvalsdrift van de thuisclub.
Het was Lennart Eberharter die, zoals gewoonlijk, snel op rechts opkwam en een perfecte voorzet gaf
die met een kunst en vliegwerk door
Jeroen Ezink met de borst het doel
werd ingewerkt: 1-0. Met de snelle
Dani Calmez en de veel opkomend
Damian Veldman was FC Aalsmeer
de bovenliggende partij. De twee
‘stofzuigers’ Alexander Goes en Eric
Jansen zorgden ervoor dat de Buitenveldert voorwaartsen niet in hun
spel kwamen. Toch waren het de
bezoekers die meer en meer in hun
spel kwamen. Zo ook in de dertigste
minuut de eerste waarschuwing, het
was Bousofe Soufian die de kwaliteiten van doelman Jeremaith Veldman uit probeerde, zonder succes.
Even later had dezelfde speler meer
succes, vanaf vijf en twintig meter
wist hij de FC Aalsmeer doelman

te passeren, een prachtig doelpunt:
1-1. Dat gaf de bezoekers moed en
Aalsmeer kwam enige minuten onder druk te liggen. Maar het was
weer Jeroen Ezink die voor opluchting zorgde. Lennart Eberharter gaf
een hoge voorzet, die door de Buitenveldert verdediging verkeerd
werd beoordeelt, niet door Jeroen
Ezink, die met een kopbal tegen de
onderkant lat in het doel verdween:
2-1. Toen maakte arbiter Kucukerbir één van zijn weinige fouten en
wel door in debat te gaan met enkele Buitenveldert spelers. Maar
het resultaat was toch dat het doelpunt werd goedgekeurd. In de drie
en zeventigste minuut was het Barry Springintveld die met een kopbal
de voorsprong trachtte te vergroten, maar zijn inzet ging maar rakelinks over. Ook Dani Calmez kreeg
nog diverse kansen, maar het beetje geluk was niet aan zijn zijde. Buitenveldert bleef nog in de wedstrijd,
met de moed der wanhoop, zoals
het zo mooi heet, probeerde zij de
gelijkmaker te forceren. En dat gelukte hun haast ook nog, maar Jeremaih Veldman bleek een solide
sluitpost en hield de stand op 2-1.
komende zondag 11 oktober om
14.00 uur de streekderby RKDES tegen FC Aalsmeer.
Theo Nagtegaal

Dinsdagcompetitie in Middelpunt

Daniél eerste bij darten
Aalsmeer - Na een lange vakantie
was Daniél Stokkel echt wel uitgerust en dit was te merken tijdens de
wekelijkse dartavond in het Middelpunt. Hij wist de pijlen dan ook heel
direct in de juiste dubbel te gooien. Zo lukte het Daniél om eerste te
worden, net voor Franklin Dolk die
dus tweede werd. De derde plaats
was voor Sander ter Schure, die
een beetje pech had met de uitgooi,
daar hij op een dubbel één kwam,
wat voor de meeste lastig is. Je probeert het zoveel als het mogelijk is
het te vermijden, maar ja het kan

gewoon gebeuren. Ben van Dam
behaalde de vierde plaats. Voor
Hans Dolk en Marieta Dolk was het
toch nog strijden in de verliezers
ronde, waar Hans z’n vrouw Marieta
net even liet weten dat de man toch
als eerste uit de bus komt, en dus
de tweede plaats voor Marieta was.
Op dinsdagavond om 20.00 uur is er
weer darten in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. De zaal is vanaf 19.30 uur open voor inschrijving
en ingooien. Iedereen vanaf 16 jaar
mag komen darten. Dellname kost
2,50 euro per avond.

De Kwakel - De KDO sporthal
vormt ook dit jaar weer het toneel
voor het leukste zaalvoetbaltoernooi uit de regio, het Quakeltoernooi! Sinds de start in 1985 is het
toernooi uitgegroeid tot een van
de grootste zaalvoetbaltoernooien
waaraan meer dan veertig teams uit
de wijde omtrek deelnemen. De herenteams worden ingedeeld in vijf
poules van zes teams en spelen op
zaterdagavond 5 december, 9, 23 en
30 januari hun voorronde.
Op zaterdag 19 december is een
avond met alleen regioteams die
hiervoor worden uitgenodigd. De
winnaars van elke poule gaan door
naar de finale-avond die gespeeld
wordt op zaterdag 6 februari, waarin

zij tegen elkaar strijden om de eindoverwinning.
De damesteams worden ingedeeld
in twee poules van zes teams en
spelen op 12 december of 16 januari op twee speciale damesavonden
hun voorronde. De nummers één en
twee van elke poule gaan vervolgens ook door naar de finale-avond
op 6 februari. Tussen de herenwedstrijden door spelen zij tegen elkaar
om de overwinning.
Via de website www.quakeltoernooi.nl kunnen teams zich inschrijven voor één van de zaterdagavonden en daarbij ook aangeven welke
data voorkeur hebben. Het Quakeltoernooi is ook te volgen via Twitter
en Facebook.

Kaartliefhebbers welkom!

Start FC Aalsmeer competitie
klaverjassen en hartenjagen
Aalsmeer - Op vrijdagavond 16 oktober gaat FC Aalsmeer weer beginnen met het organiseren van
de kaartavonden voor liefhebbers
(sters) op de vrijdagavonden. Nu de
beide afdelingen gebruik gaan maken van een gezamenlijke home is
de verwachting dat meerdere kaartliefhebbers, jong of oud, de weg zullen vinden naar het clubhuis voor
een gezellige kaartavond. Gezelligheid is troef en er zijn leuke prijzen
te winnen, zowel met de competitie
als een kleine loterij die ook gehouden wordt. De intree is 3.50 euro per
persoon, zowel met klaverjassen als
hartenjagen. Het hartenjagen is individueel en gaat over 16 ronden en
er wordt drie keer geloot met wie je
aan een tafel zit, uiteindelijk is degene die het minste punten haalt
de winnaar of winnares. Bij het klaverjassen gaat het ook over 16 ron-

den en ook daar wordt er drie maal
geloot met wie je de volgende ronde speelt, winnaars zijn degene die
de meeste punten halen. Bij het klaverjassen speel je de hele competitie met een vaste maat, vandaar
het woord koppel klaverjassen. De
competitie bestaat uit elf avonden,
waarvan de acht hoogste avonden
meetellen voor de competitie. Daarvan mag ook drie maal met een andere partner gespeeld worden. De
eerste kaartavond op 16 oktober
is in de kantine van FC Aalsmeer
aan de Dreef. Wanneer in het nieuwe clubhuis gespeeld kan worden,
wordt na elke kaartavond bekend
gemaakt. Aanvang is 20.15 uur. De
andere speeldata zijn 30 oktober, 13
en 27 november, 11 december (tientallen toernooi), 8 en 22 januari, 5 en
19 februari, 4 en 18 maart, 1 april en
de laatste kaartavond is op 15 april.

Goedkeuring Nederlandse Handboogbond

3D Parcours bij HBV Target
Kudelstaart - Handboogvereniging Target heeft vanaf 1 oktober
een goedgekeurd 3D parcours. Dit
parcours is gelegen bij haar accommodatie aan de Wim Kandreef op
sportpark Calslagen. Met dit parcours vervult HBV Target de wens
van verschillende leden die het 3D
(driedimensionaal) schieten willen
beoefenen naast de reguliere handboogsport. Binnen deze discipline
wordt er op speelse wijze een parcours in de natuur uitgezet waar zowel vaste doelen als kunstof dieren
dienen als doelwit. Vorig jaar is HBV
Target gestart met het planten van
bomen en struiken op het veld achter de accommodatie om op die manier een soort bos na te bootsen, en
de aanplant heeft zich, na wat droge
maanden, goed ontwikkeld. Afgelopen zaterdag 26 september hebben enkele leden samen met een
deskundige van de handboogbond
het parcours geïnspecteerd waarna
laatsgenoemde het geheel als po-

sitief heeft beoordeeld, zodat er in
de toekomst op een veilige manier
kan worden geschoten en HBV Target zelfs wedstrijden op landelijk niveau mag organiseren. Meer weten
over HBV Target?: www.hbvtarget.nl

Basketbal competitie

BVA U22 verslaat Akrides
Aalsmeer - Vooraf leek het perspectief niet heel gunstig. Akrides had inmiddels al een knappe
overwinning op zak en Aalsmeer
had nog niet weten te winnen ondanks het bij vlagen goede spel. Bovendien ontbraken Willem Keessen, Dani Booij en Sebastiaan Sargis en kon het nog niet beschikken over Mark Zijlstra. Akrides werd
na de sprongbal echter onmiddellijk verrast door een zeer attente actie van Kees Buskermolen die Valentijn Stokman perfect bediende
waardoor Aalsmeer na 3 seconden
al met 2-0 leidde.
De Aalsmeerders zetten de bezoekers uit IJmuiden vervolgens meteen onder druk en na 3 minuten stond er een stand van 8-0 op
het bord. De eerste periode verliep verder redelijk gelijk op waardoor de stand na 10 minuten 19-12
bedroeg. In de tweede periode zette Aalsmeer nog extra aan met een
uitstekend gespeelde pressing verdediging over het hele veld. Akrides
had enorm veel moeite om zelf te
scoren en bovendien had het geen
grip op de snel gespeelde aanvallen waarbij vooral Valentijn Stokman vaak ongrijpbaar bleek en Vince Booij zeer fraai met een aantal
driepunters wist te scoren. Akrides
veranderde noodgedwongen van
verdedigende strategie en vluchtte
in een zone-verdediging. Aalsmeer
toonde dit keer aan dat het ook tegen deze verdediging goed kan blijven spelen en Akrides werd in deze

periode overklast met 20-7. De ruststand bedroeg dan ook 39-19. Zorgelijk was wel de foutenlast van de
lange mannen Thijs Wijfjes en Ryan Kenter. De derde periode werden
zij aanvankelijk op de bank gehouden en mede doordat Akrides ook
over het hele veld trachtte te verdedigen slonk de voorsprong tot 10
punten. Aalsmeer bleef echter toch
zeer geconcentreerd spelen en sloot
de derde periode af met een marge
van 13 punten.
In de vierde periode speelde het
jonge Aalsmeerse team de wedstrijd
heel netjes uit. De actie van de wedstrijd kwam op naam van Kees Buskermolen die op een belangrijk moment een zeker lijkende score wist
te voorkomen met een fantastisch
geblokt schot op een van de lange mannen van Akrides. Aalsmeer
won zeer verdiend met 61-52 in de
wetenschap dat het team volgende
week in Lelystad waarschijnlijk voor
het eerst compleet zal zijn.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

