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Aalsmeer - Omdat de politie
Aalsmeer Uithoorn toch met iets
meer water te maken heeft dan
de meeste andere teams in de
regio zijn in de maand september diverse oefeningen in en op
het water gehouden. Politiewerk
op het water vergt namelijk toch
weer andere vaardigheden dan in
actie komen op het land. Onder
andere is geoefend hoe op een
veilige manier een controle van
een boot uitgevoerd dient te worden, hoe je een reddingsvest omdoet bij een arrestant, op verantwoorde wijze een drenkeling in
de boot neemt en, best koud, hoe
lastig het is om zelf in de boot te
komen na te water te zijn geraakt.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl
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Geen krant?

0251-674433
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SENDYStingray

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Zonnepanelen?
Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Gerucht nu uit de wereld: Peuterbad buiten blijft!
Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Bouw 4e sporthal gestart,
zwembad ‘gewoon’ open

Meewerkend
magazijn
gezocht!
Het bestevoorman
personeel
op de juiste
plek

Aalsmeer - De bouw van de vierde sporthal in de gemeente naast
het zwembad is een maandje geleden aangevangen. De hal komt
naast zwembad De Waterlelie te
staan. De rijplaten richting het buitenterrein geven de plek aan waar
gebouwd gaat worden. De nieuwbouw betekent echter niet dat het
zwembad gesloten is. Sterker nog,
tijdens de bouwperiode gaat geen
enkele dag de deur van De Waterlelie dicht. De toegang naar de receptie is vanaf het parkeerterrein iets
naar links, meer tegen het zwembad
aan, gesitueerd. Met een dikke pijl
op een groot spandoek wordt gewezen naar de entree. Voor sommigen blijkt de pijl niet groot genoeg.
“Nog regelmatig lopen mensen verkeerd”, vertelt Koos. Een bekend gezicht overigens voor menig inwoner.
Koos werkt al liefst 36 jaar voor de
ESA, Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer. Over de nieuwbouw
en het zwembad willen hij en directeur Marten van Maastrigt het een
en ander verduidelijken. Als eerste
maar het peuterbad op het buitenterrein. Her en der klinken geruchten dat dit bad voor de allerkleinsten
plaats moet maken voor de sporthal.
Absoluut niet waar. De nieuwe hal
gaat grenzen aan het peuterbad, dat
qua bereikbaarheid dus wel een andere routing krijgt. Volgens Koos en
Marten wordt het uiteindelijk zelfs
een hele aparte en knusse buitenhoek voor de jongste bezoekers met
de speeltuin in de nabijheid.
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Grotere horeca en entree
De nieuwbouw brengt voor het
zwembad nog meerdere veranderingen met zich mee. Zo gaat de horeca
vergroot worden. Er wordt een nieuwe keuken gebouwd aan de glazen
zijde, die uitkijkt op het parkeerterrein. Voor het glas zitten om naar
de zwemmers te kijken, blijft ook in
de toekomst mogelijk. “Dat vinden
mensen veel te leuk”, zegt Marten.
Ook de entree krijgt een moderner

en groter jasje. De receptie gaat het
middelpunt vormen voor zowel de
bezoekers van het zwembad als voor
eenieder die komt sporten. Hiervoor
wordt een deel van de kantoren verplaatst, maar volgens Koos en Marten zijn deze ruimtes toch broodnodig toe aan een metamorfose. Een
deel van de kantoren komt terug op
de plek waar de sauna was gesitueerd. Die is verdwenen. “De sauna
was sterk verouderd en werd maar
heel beperkt gebruikt. Voor ons was
het geen moeilijke beslissing om deze op te offeren. Twee jaar geleden
hebben we de knoop doorgehakt.
De keuze was of een mooie, luxe
welness creëren of niets. Uiteindelijk hebben we voor het laatste gekozen”, vervolgt Marten.
“Hal komt vol”
Koos is de man die zich vooral nu bezighoudt met de nieuwe sporthal, die
ook onder beheer van ESA gaat vallen. “Er is ooit eens over gesproken
dat het zwembad maar zou moeten
verdwijnen. Nou, hier is geen sprake meer van. Het bestaansrecht van
ESA hoeft niet meer ter discussie te
worden gebracht. We hebben in het
zwembad nog steeds een stijgend
aantal bezoekers, vooral het speciale peuterzwemmen en de donderdag voor senioren zijn in trek.”
Op de vraag of deze dag het water
warmer is, moet hij lachen. “Dat is
al twintig jaar niet meer zo. De baden hebben een constante temperatuur. Maar we krijgen wel vaker deze
vraag hoor.” De sporthal wordt een
grote trainingshal waar wedstrijden
gespeeld kunnen worden. Met twee
scheidingswanden kunnen drie
gymzalen gecreëerd worden voor
trainingen en voor gebruik door de
leerlingen van de basisscholen De
Hoeksteen en De Wegwijzer, die na
de fusie in kindcentrum Triade ‘buren’ worden van het zwembad aan
de Dreef. Een flinke sporthal met boven kantoren, een tribune (die ook
bereikbaar wordt met de lift) en een

Gemeente wacht vooralsnog onderzoeken af

Rubberkorrels in kunstgras wel
of niet gezondheidsrisico?
Aalsmeer - Het tv-programma
Zembla heeft op 5 oktober aandacht
besteed aan het gebruik van rubberkorrels in kunstgrasvoetbalvelden.
Het programma richtte zich vooral
op de vraag of er goede en eerlijke
informatie wordt gegeven over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het
spelen op kunstgrasvoetbalvelden
die ingestrooid zijn met rubberkorrels. De gemeente Aalsmeer begrijpt
dat de uitzending van Zembla heeft
geleid tot twijfel en vragen bij spelers en ouders van voetballende kinderen. Van de circa 1800 kunstgrasvoetbalvelden in Nederland is ruim
90% met rubberkorrels ingestrooid.
Aalsmeer heeft vijf kunstgrasvoetbalvelden: drie bij sportpark Hornmeer, voornamelijk in gebruik door
FC Aalsmeer, en twee bij sportpark
Calslagen die voornamelijk worden
gebruikt door RKDES. Aalsmeer

volgt tot op heden de aanbevelingen
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het
gebruik van rubberkorrels. Hieruit
blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s te verwachten zijn door blootstelling aan deze rubberkorrels. De
onderzoekers van Zembla stellen
nu dat het onderzoek dat het RIVM
in 2008 heeft gedaan, waarmee is
aangetoond dat de blootstelling aan
rubberkorrels in kunstgras geen gezondheidsrisico’s oplevert, weinig
solide is uitgevoerd en vraagtekens
oproept. Het betreffende onderzoek
van Zembla toont daarmee niet wetenschappelijk aan dat de blootstelling aan rubberkorrels in kunstgras
wél een risico vormt.
De KNVB heeft afgelopen donderdag 6 oktober in een brief aan de
besturen van voetbalverenigingen
laten weten op maandag 10 okto-

fysiotherapeutisch centrum. Naast
de sportvloeren op de begane grond
komen grote bergruimten waar attributen opgeslagen kunnen worden. Koos is ervan overtuigd dat er
flink gebruik gemaakt gaat worden
van de hal. “Er zijn diverse verenigingen uitgeweken naar sporthallen in
andere plaatsen. We hebben al verschillende aanvragen liggen. De hal
krijgen we zeker vol.” Op de sporthal komen zonnepanelen en er gaan
meer energievriendelijke maatregelen toegepast worden.
“Blijf komen”
Ondanks de bouw en vast af en toe
overlast hopen Marten en Koos dat
de mensen toch vooral naar het
zwembad blijven komen. “Blijf alstublieft komen. We zijn elke dag open.
De drie baden blijven ongemoeid.“
Koos vervolgt: “We proberen klanten
met van alles tegemoet te komen.
We hebben bijvoorbeeld een rolstoel om de bezoekers vanaf de parkeerplaats naar de ingang te rijden
en terug natuurlijk. Hebben ze niemand om de rolstoel te duwen, dan
doen we het zelf.” De bouw van de
sporthal en de aanpassingen gaan
ongeveer een jaar in beslag nemen.
In september 2017 staat de opening
van ‘Sportcomplex De Waterlelie’
gepland.
De start afgelopen 1 september was
ook de reden dat het zwembad tijdens de tropische dagen geen verkoeling meer kon bieden. “We hadden niet meer op zulk mooi weer gerekend”, legt Marten uit. “We hebben
overwogen de hondenplons uit te
stellen en zwemklanten nog de kans
te geven buiten te zwemmen, maar
de bouw moest beginnen.” Vandaag,
donderdag 13 oktober, is overigens
de officiële start van de bouw van de
sporthal. De eerste paal zal niet geslagen worden. “Er zitten er al heel
veel in”, zeggen Marten en Koos tot
slot lachend. “Het wordt een handeling.”
Door Jacqueline Kristelijn
ber met het RIVM, de Vereniging
van Sport en Gemeenten (VSG) en
kunstgrasfabrikanten de bevindingen van de Zembla-uitzending te
bespreken. Het RIVM en de KNVB
hebben zich overigens beide op het
standpunt gesteld dat er geen aantoonbare gezondheidsrisico’s zijn
en dat er gevoetbald kan worden.
De gemeente Aalsmeer wacht vooralsnog de uitkomsten van die gesprekken en van nieuwe onderzoeken af. Het onderzoek van de Europese Commissie geeft naar verwachting in februari resultaat. De
gemeente zal zo nodig zelf of via
vertegenwoordigende instanties bij
het RIVM aandringen op nader wetenschappelijk onderzoek.

Veiligheidsdag
goed bezocht
Regio - Afgelopen zaterdag 8 oktober is op het terrein van de brandweer de jaarlijkse veiligheidsdag
gehouden. De brandweer verzorg-

Het beste personeel op de juiste plek
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www.antennagroep.nl
www.antennagroep.nl

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

Unieke kalender voor goede doelen

Schoonheid van Aalsmeer
in prachtige foto’s
Aalsmeer - Op de gezellige bovenverdieping van Welkom Thuis werd
dinsdagavond de officiële aftrap gegeven voor een heel nieuw initiatief:
De Schoonheid van Aalsmeer. Trots
presenteerden de initiatiefnemers,
Richard Kilian, Paulien Pannekoek
en Bianca Tas de kalender voor
2017 vol met de allermooiste foto’s,
allemaal gemaakt door Bianca, van
Aalsmeer! Pagina voor pagina een
lust voor het oog, met foto’s die voor
Aalsmeerders en Kudelstaarters
steeds weer herkenning oproepen.
De Historische Tuin, de brandweerkazerne, het huis op de Uiterweg,
Rekelhof op de Poel. Zo gewoon, zo
bijzonder, zo typisch Aalsmeer. Foto’s waar verhalen bij worden verteld, verhalen die een band scheppen, een schakel zijn tussen de
mensen van Aalsmeer. Een kalender
die je moet hebben dus!
De Schoonheid van Aalsmeer is
echter meer dan een kalender.
Schoonheid is ook willen delen waar
je zelf van geniet, en schoonheid
is ook het willen inzetten van persoonlijke, soms gebundelde krachten, om mensen te laten genieten. De drie initiatiefnemers van De
Schoonheid van Aalsmeer hebben

die gezamenlijke kracht gevonden.
Als een ketting schakelen zij hun individuele creatieve expertises aan
elkaar, om in de eerste plaats voor
alle Aalsmeerders en Kudelstaarters
deze unieke kalender te maken, en
in de tweede plaats om met de verkoop van de kalender twee goede
doelen een extraatje te geven, zodat die op hun beurt iets kunnen
ondernemen voor de mensen voor
wie dat extraatje zo bijzonder is (de
fietsclub van De Schakel, vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking, en het Jeugdsportfonds
Aalsmeer).
Kortom: Ga kopen, doe cadeau, stop
in het kerstpakket, pak in en verstuur naar overzeese Aalsmeerders,
neem mee naar familie, hang het
aan de grote klok en zorg er voor dat
er heel veel kalenders verkocht worden en maak daarmee van jezelf de
volgende schakel in De Schoonheid
van Aalsmeer. Waar? Bij Het Boekhuis in de Zijdstraat, Foto Kruyt op
het Raadhuisplein, De Historische
Tuin, Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart en bij De Ridder
en Co in de Ophelialaan. De kalenders zijn ook verkrijgbaar via de site:
www.deschoonheidvanaalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Richard Kilian, Bianca Tas en Paulien Pannekoek.

de diverse demonstraties, evenals
de politie Aalsmeer Uithoorn. Medewerkers van de ambulancedienst
waren aanwezig om informatie te
geven. Ook gezamenlijk hebben de
hulpdiensten het publiek kennis laten maken met hun veelzijdige takenpakket. Er waren demonstraties wat te doen bij vlam in de pan,

openknippen van een voertuig en
een beknelde passagier bevrijden
en de bikers en de politiehond kwamen in actie. Kinderen mochten een
brandje blussen en instappen in de
brandweerauto voor een rondritje.
De dag is prima verlopen. Vele inwoners uit Uithoorn en omgeving
mochten welkom geheten worden.
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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.
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Verschijnt donderdag
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KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 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
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Koffie en lunch
in de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 19 oktober is er van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie en/
of thee. Aansluitend staat van 12.00
tot 13.00 uur een lunch op het programma. Gezellig samen genieten
van een overheerlijke maaltijd. Hartelijk welkom allemaal, ook nieuwe
gezichten, in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan
66. Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffieochtend in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op dinsdag 18 oktober bieden de gezamenlijke kerken belangstellenden een gezellige morgen aan in de Ontmoetingskerk aan de Werf. De koffie staat om
10.00 uur klaar. Kerkelijk gebonden
of niet, iedereen is hartelijk welkom.
Rond half twaalf gaat een ieder
weer naar huis. Verdere informatie
bij: Klaas Kersloot via 0297-323774
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

Goud voor broodjes
pulled pork van Ron Steen
Aalsmeer - Tijdens de Nationale Slagers Vakbeurs afgelopen week
in Amsterdam zijn de broodjes pulled pork van Slagerij Ron Steen met
goud bekroond. Om deze bekroning
te krijgen moet het voldoen aan een
aantal strenge eisen en wordt het
onder andere gekeurd op aanzien,
kleur, consistentie, samenstelling en
natuurlijk geur en smaak. De jury bestaat onder andere uit keurmeesters
en deskundige worstmakers. Pulled pork is een manier om varkensvlees voor een langere tijd, op een
lage temperatuur, te braden. Door
deze bereidingswijze wordt het vlees
erg mals en kan na het garen uit elkaar getrokken worden; vandaar de

naam ‘pulled’ pork. De slagers van
Ron Steen bereiden de pulled pork
op een keramische barbecue, volgens authentiek recept. De gevulde (mini) broodjes zijn een heerlijke
snack naast bijvoorbeeld een lekkere
kom soep. Een aantal van de zelfgemaakte soepen van Ron Steen is ook
met goud bekroond: wat dacht u van
de erwtensoep: weer volop vers gemaakt. En nu het herfstseizoen toch
echt is begonnen: wie heeft er nu
geen zin in met een goud bekroonde
rookworst? Deze week extra voordelig! De medewerkers van Ron Steen
nodigen u uit om te komen proeven
en uw eigen oordeel te geven over
alle met goud bekroonde producten.

Italiaans in Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 21 oktober om
18.00 uur wordt er weer een maaltijd
geserveerd in het Baken in de Sportlaan 86. Op het menu staat een Italiaanse maaltijd. De kosten bedragen
4.50 euro per persoon. Vanaf 17.45 uur
is de deur open en de maaltijd ein-

digt om ongeveer 20.00 uur. Het doel
van de Open Hof Keuken is ontmoeting en is voor iedereen toegankelijk.
Opgeven kan via het emailadres: diaconie@pgaalsmeer.nl of telefonisch
bij het nummer van de diaconie 0641700923 tot zondag 16 oktober.

Het Leger des Heils zoekt
collectanten in Aalsmeer
Aalsmeer - Het Leger des Heils
zoekt collectanten in Aalsmeer
voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden
van 28 november tot en met 3 december. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het
Leger des Heils. Ondanks een economische groei in Nederland doen
steeds meer mensen een beroep op
het werk van het Leger des Heils.
In 2015 kwamen bijna 89.000 mensen in aanraking met het Leger des
Heils. Zo’n 10.000 meer dan het jaar
daarvoor. Denk hierbij aan activiteiten als: kledingwinkels, de huiskamer in de buurt, scouting en schuldhulpverlening. “Het wordt in Nederland steeds belangrijker naar elkaar
om te kijken in de eigen buurt. Het
Leger des Heils wil uitsluiting en
eenzaamheid bestrijden door actief

aanwezig te zijn in de buurt met activiteiten en faciliteiten”, stelt commissioner Hans van Vliet, commandant van het Leger des Heils in Nederland. “De deuren van buurtsteunpunten en kerkgebouwen
staan voor iedereen open en wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.”
Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoekt
het Leger mensen die willen helpen,
zodat dit belangrijke werk door kan
blijven gaan. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel
plaatsen een deur-tot-deurcollecte.
Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden
om in uw wijk te collecteren? Ga
dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036-5398175..

EHBO start nieuwe cursus
Aalsmeer - De meeste ongevallen
gebeuren in en om het huis. Het kan
iedereen overkomen, niet alleen bij
de buren. Ook buitenshuis gaat er
wel eens wat mis, bijvoorbeeld op
het werk, de speelplaats, tijdens het
sporten. Weet u wat u moet doen
in zo’n situatie? Een nieuwe cursus
EHBO start op 25 oktober en wordt
gegeven op dinsdagavond. De cursus bestaat uit 9 avonden dit is inclusief 1 examenavond. De cursisten worden wegwijs gemaakt in het
herkennen van letsels na een ongeval, maar ook de kenmerken van lichamelijke aandoeningen, bijvoorbeeld hartfalen, beroerte, suiker-

ziekte, worden geleerd; en wat is
dan de eerste hulp.
De deelnemers krijgen een gedegen
opleiding inclusief reanimatie en het
bedienen van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Er wordt
gewerkt met een LOTUS (landelijke organisatie tot uitbeelding van
slachtoffers). De cursus wordt in december afgesloten met een examen.
U kunt dus voor de kerst het EHBOdiploma behalen. Heeft dit uw belangstelling gewekt? Ga dan naar
de website www.ehboaalsmeer.nl
en vul het inschrijfformulier in of
neem contact op met Gerie Veelenturf via 0297-368731.

Relatiecafé in
Oude Veiling
Aalsmeer - Uit elkaar gaan? Of
anders verder? Je woont in de regio Amstelland en overweegt samen met je partner of alleen, de relatie te beëindigen. Vanaf het moment dat de beslissing genomen is
komt er veel op je af: Hoe moet het
met de kinderen, of het huis? Hoe
houd je overzicht in deze periode
waarin ook veel emotie speelt? Op
de relatiecafés zijn (ervarings)-deskundigen aanwezig om informatie
en overzicht te geven en vragen te
beantwoorden. De cafés zijn gratis.
De eerstvolgende is op donderdag
27 oktober in De Oude Veiling in de
Markstraat. Inloop vanaf 20.00 uur,
aanvang om 20.15 uur. Binnen lopen kan zonder afspraak. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Vita Amstelland via 020543 0430.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Caritas zingt met Remco
Hakkert in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zaterdag 12 november geeft het Aalsmeerse koor
Caritas een uniek concert samen
met de landelijk bekende christelijke zanger, dirigent en componist,
Remco Hakkert. De laatste jaren is
hij bekend als vaste gast in het televisie programma ‘Nederland Zingt’

met als hoogtepunt het schrijven
van het Themalied op de ‘Nederland
zingt dag’ in 2009. In de loop der
jaren heeft hij vele Engels- en Nederlandstalige CD’s uitgebracht. Dit
jaar presenteerde hij de CD ‘Soeverein’.
Na het succesvol verlopen High Tea

Column 17

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer

02 Nieuwe Meerbode

“Zo waarlijk helpe mij God
almachtig”
Strafrecht is waarheidsvinding.
Om de waarheid boven tafel te
krijgen hebben we bewijsstukken
en verklaringen nodig, zoals een
verklaring van een getuige, deskundige of politieagent. Dat die
verklaringen betrouwbaar moeten zijn, spreekt voor zich. Maar
hoe zorgen we ervoor dat iemand
tijdens het strafproces daadwerkelijk de waarheid spreekt?
Als een getuige bij de rechter een
verklaring aflegt, dan doet hij
dat onder ede. Het afleggen van
een eed betekent dat de persoon
eerst zweert of belooft dat hij de
waarheid zal vertellen, voordat hij
zijn verklaring aflegt. Dat gaat ongeveer als volgt: de rechter vraagt
of de getuige de eed of belofte wil afleggen dat hij de waarheid en niets dan de waarheid
zal spreken. De getuige kiest dan
of hij de eed of de belofte aflegt.
Als hij de eed aflegt, houdt hij
de wijs- en middelvinger van zijn
rechterhand omhoog en zegt: “Zo
waarlijk helpe mij God Almachtig”. Kiest hij voor de belofte, dan
volstaat hij met (het wat minder
plechtige) “Dat beloof ik”. Of hij
een eed of belofte aflegt maakt
inhoudelijk niets uit. In beide gevallen verzekert hij de rechter dat
hij de vragen naar waarheid zal
beantwoorden.
Wie ondanks het afleggen van de
eed toch liegt of belangrijke informatie verzwijgt, pleegt meineed. Daarmee wordt het strafproces opzettelijk belemmerd, en dat
is strafbaar. We nemen meineed
dan ook heel serieus: zo kan een
liegende getuige gestraft worden

met een gevangenisstraf, doorgaans gaat het om een gevangenisstraf van drie maanden. Als de
valse verklaring tot ernstige gevolgen heeft geleid - zoals een onterechte aanhouding, doorzoeking of negatieve publiciteit over
de verdachte - dan werkt dat zelfs
strafverzwarend. Indien een politieagent een valse verklaring doet
in zijn proces-verbaal, dan kan de
rechter hem uit zijn ambt zetten.
In de regel is iedereen die door de
rechter wordt opgeroepen verplicht om een getuigenverklaring
af te leggen. Hierop bestaan wel
uitzonderingen. In mijn laatste column schreef ik dat de verdachte
gebruik mag maken van het zwijgrecht, omdat hij niet hoeft mee
te werken aan zijn eigen veroordeling. In sommige gevallen is het
ook voor andere personen toegestaan om geen vragen van de
rechter te beantwoorden, zoals
familieleden of de partner van de
verdachte. Zij mogen een beroep
doen op het verschoningsrecht.
Daarnaast kunnen personen met
een beroepsgeheim soms gebruik
maken van het verschoningsrecht. Zo hoeft een advocaat niet
aan de rechter te vertellen dat de
verdachte de diefstal bij hem wél
heeft bekend. De verdachte moet
namelijk vrij kunnen spreken met
zijn advocaat.
In het strafproces houden we als
OM rekening met alle rechten
die verdachten en getuigen toekomen, maar daarbij verliezen
we ons doel - het vinden van de
waarheid - nooit uit het oog. Dat
garandeer, nee, dat belóóf ik.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag dienst om 10u. met drs. Rob
Kool.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag dienst om 10u. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig. Spreker Daniel Renger.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u. met
ds. A. van de Bovekamp. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Wies Blomjous. Collecte:
Doopsgezinde zending. Opvang
0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.
nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
A.J. Fraanje, Drachten. Organist:
J. Piet.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst met
ds. Van der Ende, Hoek van Holland. Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met

dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met student J.
Weij uit Kampen en 16.30u. met
ds. J. Trommel uit Ter Aar.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper in Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. klein koor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russischorthodoxe diensten van Egypte
kerk. Zaterdag 17.30u. Avondgebied en zondag 10u. Goddelijke
liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst mw. N. Sikkel uit Badhoevedorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27. Op dinsdag 25 oktober 20u. Peter Slagter over ‘De
brieven van Petrus’.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag. Op 17
oktober 20u. ds. Ab Agtereek.
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.

Concert in mei van dit jaar in De
Spil volgt er nu een nieuwe uitdaging voor het koor. In het verleden
zaten enkele composities van Remco Hakkert in het repertoire van Caritas en ook in de huidige liederenkeuze zit materiaal van hem. Het is
dus best bijzonder om nu samen
met Remco een concert te geven.

Voor Aalsmeer en omgeving de
kans om hierbij aanwezig te zijn.
De toegang bedraagt 10 euro. Kaarten reserveren kan via: Caritasconcert@gmail.com. Het concert wordt
gehouden in de Oosterkerk aan de
Oosteinderweg 269 en begint om
20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30
uur.

KERKDIENSTEN
Zondag
16 oktober

13 oktober 2016

Diverse (kinder)films in vakantie

AGENDA

‘Trolls’ en ‘Inferno’ nu
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Van de makers van
Shrek is de leukste, grappigste en
brutaalste animatiefilm van het jaar
in première gegaan: Dreamworks’
Trolls. Ontdek het verhaal van de altijd blije trollen, die alleen maar willen zingen, en de grappige maar altijd humeurige Bergens, die alleen
gelukkig zijn wanneer hun buikjes zijn gevuld met trollen. Met officiële muziek van Justin Timberlake
en mash-ups van liedjes van andere populaire artiesten. Singer-songwriters Sharon Doorson en Waylon
nemen de hoofdrollen voor hun rekening in de Nederlandstalige versie van ‘Trolls‘. Beiden maken met
deze nieuwe film van DreamWorks
Animation (Shrek) hun inspreekdebuut. Sharon Doorson leent haar
stem aan de altijd vrolijke maar ook
een beetje naïeve trol Poppy. Als
ze geconfronteerd wordt met haar
grootste uitdaging ooit, ontdekt ze
dat ze dit probleem niet kan oplossen met een liedje, een dansje en
een knuffel.
De animatiefilm‘Trolls’ is vandaag,
donderdag 13 oktober, te zien om
16.15 uur in de Bioscoop aan de Van
Cleeffkade. Vanaf vrijdag 14 oktober

dagelijks vanaf 14.45 uur. De film
duurt 90 minuten. En ook vanaf heden in de bioscoop:
‘Inferno’, de nieuwe spannende
thriller van regisseur Ron Howard.
In Inferno wordt hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, Robert
Langdon (Tom Hanks), wakker in
een Italiaans ziekenhuis met geheugenverlies. Hij ontdekt dat hij in het
bezit is van geheimzinnige codes,
die verband hebben met het duistere meesterwerk Inferno van Dante Alighieri. Als blijkt dat zijn leven
in gevaar is, helpt de jonge dokter Sienna Brooks (Felicity Jones)
hem te ontsnappen en de mysterieuze codes te ontcijferen. De jonge
dokter helpt hem ook zijn herinneringen terug te krijgen en de mysterieuze codes te ontcijferen. In een
race tegen de klok proberen Langdon en Brooks samen het wereldbedreigende complot te stoppen. ‘Inferno’ draait vandaag, donderdag 13
oktober, om 21.15 uur in Bioscoop
Aalsmeer. Vanaf vrijdag 14 oktober
dagelijks vanaf 21.30 uur. Kaarten
reserveren kan via 0297-753700 en
via bioscoop@studiosaalsmeer.nl.
Adres: Van Cleeffkade 15.

Rockavond met ‘Wildcat’
Aalsmeer - Opgericht in 1980 (!)
en still going strong! Met tijdloze invloeden als The Rolling Stones, Van
Halen en Led Zeppelin maakt Wildcat een eigenwijze ‘high energy
rock’. De ervaren Aalsmeerse groep
is dan ook niet vreemd van een covertje in deze stijl. Samen met hun
compromisloze eigen composities
zorgt dit voor een rockshow van for-

maat. ‘Wildcat’ gaat vanavond, donderdag 13 oktober, optreden tijdens
Local the Night in P60 Amstelveen
(vanaf 20.30 uur) en aanstaande
zaterdag 15 oktober is café Joppe
in de Weteringstraat dé plek waar
‘Wildcat’ komt trakteren op bekende rockcovers. Het optreden in Joppe begint rond de klok van 21.30 uur
en de toegang is gratis.

Feestje met Rietveldband en
Coolcast zondagmiddag
Aalsmeer - Een bijzonder evenement vindt aanstaande zondag 15
oktober plaats. De Rietveldband
en Coolcast gaan samen optreden
in De Zotte Wilg aan de Uiterweg.
In gevarieerde samenstelling brengen de heren Ierse folk en American
songs. Dick Kuin, Piet van Leeuwen,

Rob Ruijter, Remco de Hundt, Jack
Muller, Ron Schalkwijk en Hans Millenaar zijn voornemens er een mooi
muzikaal feestje van te maken. De
aanvang is rond de klok van 15.00
uur en de toegang is gratis. De heren hopen in een volle ‘tent’ te mogen spelen, dus allemaal komen!

Muziek, gezelligheid en jaren zestig

Madness met Arthur Ebeling
en Favourite Sky zondag!
Kudelstaart - Alle liefhebbers van
muziek, cultuur en gezelligheid en
mensen die (oude) bekenden willen ontmoeten, zijn aanstaande
zondag 16 oktober welkom op de
allerlaatste Madness bijeenkomst.
Naast optredens van Arthur Ebeling en de coverband Favourite Sky
worden historische opnames uit de
jaren zestig vertoond en is er een
werkelijk unieke poster tentoonstelling van alle groepen die in de loop
der jaren opgetreden hebben. Deze artistieke aanplakbiljetten, getekend en geschilderd door Hennie van Zanten, zijn nu ook verzameld in een boek, compleet met foto’s van de bands. Het boek is te bestellen in de zaal.
In 1966 werd Kudelstaart ‘wereldberoemd’ in de omgeving vanwege
het feit dat alle beat- en popgroepen van Nederland bij de Madness
speelden. Golden Earing, Outsiders,
Q65, Rob Hoeke, Cuby and the Blizzards, Tee Set, Motions, Bintangs,

The Buffoons, Les Baroques, Zen,
John King Size Russell en vele anderen. Zelfs buitenlandse groepen,
zoals The Marmelade, Adams Recitel en Davy Jones traden op bij The
Madness. Nu, 50 jaar later, wil het
Madness bestuur het kunstje nog
eenmaal herhalen. Het wordt een
verrassende middag. Van de groepen die bij de Madness geweest
zijn, is beeld en geluid verzameld.
Vele bekende nummers komen
langs om, in het van vroeger bekende decor, de sfeer van de jaren zestig terug te halen. Nog eenmaal terug naar de sixties. Bericht vrienden
en kennissen over deze unieke middag! Ook voor niet oud-leden, iedereen is van harte welkom! Kom
zondag 16 oktober vanaf 16.00 uur
naar het Dorpshuis in Kudelstaart.
De entree is 12.50 euro. Kaart verkoop bij Meer voor fietsen aan de
Kudelstaartseweg 224, Boekhuis
Aalsmeer in de Zijdstraat en telefonisch via 06-30725734 (R. Bon).

Zondagmiddag in The Shack

Must see: The Spunyboys!
Oude Meer - Zondagmiddag 16
oktober een grootse rock and roll
act in The Shack! The Spunyboys
zijn hét symbool voor de energie die
de Rockabillymuziek uitstraalt, en
daarom is The Shack enorm trots
dat ze een datum konden plannen
in het drukke toerschema van dit
jonge trio. Uitgegroeid tot één van
de meest populaire én gevraagde bands van Europa zijn ongetwijfeld deze Spunyboys uit Frankrijk, zij
vermaken het publiek op en top met
hun vette dampende act met volop
show erbij! Een lust om te zien en
horen. Deze drie jonge gasten spelen nu een aantal jaar en hebben
sindsdien een immens grote schare fans om zich heen verzameld. De
uitstraling van deze jonge en energieke rock and roll-honden brengen je onmiddellijk terug naar de
glorietijd van The Stray Cats. Al drie
keer eerder stonden ze op het po-

dium in aan de Schipholdijk, en het
is wederom gelukt om deze drukbezette band naar Oude Meer te krijgen! Degene die ze eerder aan het
werk gezien hebben weten dat Rémi, Guillaume en Eddie klaar zijn
om het dak er weer af te spelen!
Detonics en Fleetwood Mac
Zondag 23 oktober staan Detonics op het podium in Oude Meer!
Op het moment dat deze band gaat
spelen, ontstaat er beweging. Zelfs
de fervenste bankhanger kan de
energieke vijftiger jaren West Coast
Blues niet weerstaan! Zondag 6 november: Op veler verzoek terug in
The Shack: Mirage; een fenomenaal
eerbetoon aan Fleetwood Mac! The
Shack is op zondagmiddag 16 oktober open vanaf 15.00 uur, aanvang
Spuny Boys: 16.00 uur, entree 8 euro. Info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b, Oude Meer.

5de Ferry Maat Soulshow
een geweldig dansfeest!
Aalsmeer - Een geweldige avond
heeft de ‘oudere jeugd’ afgelopen
zaterdag 8 oktober beleefd. Voor de
vijfde maal presenteerden Mike van
der Laarse, Kees Markman en Marcel Wilkes de Ferry Maat Soulshow
met natuurlijk weer geruime tijd deze bekende dj uit de jaren tachtig
en negentig achter de draaitafels.
The Beach was omgetoverd tot een
prachtig discopaleis met honderden
discobollen, een mooie lichtshow en
natuurlijk een grote dansvloer. Twee
dagen hebben de mannen samen
met een groep vrijwilligers van Fiqas
handbal ‘gebuffeld’ om de sportzaal
deze metamorfose te geven. Er zijn
vast veel complimenten gegeven en
terecht. Het was super, heel gezellig
en lekker druk met heel veel bezoekers. Een uitverkocht huis.
Het publiek werd als eerste door dj
Marcel ‘opgewarmd’. Rond half elf
kwam de inmiddels 70 jarige dj Ferry
Maat het podium op. Zijn verschijnen werd met grote vlammen aangekondigd.
Net als ieder jaar kunnen de gasten rekenen op een verrassingsact.
Het was de vijfde editie, dus een
lustrum, wie zou de special guest
zijn? Tot het moment dat de spots
aangingen, werd gespeculeerd. Hé,
is dat niet, ja dat is ze!” Inderdaad:
Trijntje Oosterhuis liep het podium
op. Helemaal top. Het optreden van
de zangeres kreeg veel waardering.
Was ook helemaal in stijl, net als
show van de meiden van de dansgroep van Marielle Buskermolen.
Wat een energie! Trijntje heeft ruim
veertig minuten de bezoekers op de
dansvloer gehouden. Daarna kwam
Ferry Maat weer terug. De avond vol
soulmuziek werd afgesloten door dj
Kees Markman. De bezoekers hebben vanaf het begin tot het einde
vast volop genoten. Tot de laatste
plaat was het vol op de dansvloer.
Vast velen hebben de zondag gebruikt om ‘bij te komen’. Er zal nog
wel geruime tijd over gepraat worden: De Soulshow met Ferry Maat.

“In één woord super”, aldus een enthousiaste bezoeker. “Helemaal top.”
Laatste keer
Wie nu denkt, volgend jaar ook maar
eens gaan, heeft pech. Aalsmeer
heeft vijf jaar mogen genieten van
de Ferry Maat Soulshow, maar nu is
het klaar. “We stoppen op ons hoogtepunt”, aldus de verklaring van het
drietal. Mike, Kees en Marcel kennende komen ze vast weer met een
ander leuk evenement. “Wie weet
wordt er een nieuw concept bedacht”, aldus Mike ietwat geheimzinnig. Vast, want stil zitten kunnen
de heren niet.
Ze hadden zaterdagnacht/zondagmorgen zelfs nog zoveel energie
over (of gekregen door de geweldige avond) dat gelijk een aanvang is
gemaakt met opruimen. Samen overigens weer met de vrijwilligers van
Fiqas, die tijdens de feestavond ook
hebben geholpen bij de garderobe
en de muntverkoop. In de loop van
de zondagochtend konden de eerste beachvolleyballers het zandveld
alweer betreden. Alsof er niets gebeurd was...
Nog leuk om te vermelden: Het was
weliswaar de laatste Ferry Maat
Soulshow, maar de herinnering aan
vijf geweldige jaren is vastgelegd.
Iedereen die weg ging, kreeg een
cadeau van de organisatie. Een platenhoes met daarin veertig pagina’s
met verhalen en heel veel foto’s van
5 jaar Ferry Maat in Aalsmeer. Heerlijk nagenieten.
Foto’s: Frank Karssing

Guitar Syndicate in Bacchus
Aalsmeer - De Guitar Syndicate
verzorgt zaterdag 15 oktober samen
met zangeres Camila Costa een optreden in cultureel café Bacchus. De
Guitar Syndicate bestaat uit Nelson Latif (Brazilië) op gitaar en cavaquinho, David Golek (Israël) op gitaar, Breno Viricimo (Brazilië) op bas
en Olaf Keus (Nederland) op drums.
De Guitar Syndicate is een ontmoeting tussen gitaristen uit verschillende achtergronden plus groovy contrabas en drums. De muziek
gaat verder dan een bepaald gen-

re in de muziek. In plaats daarvan
zorgt een unieke caleidoscoop van
Jazz, Latin, Braziliaanse en klassieke
invloeden voor een unieke sound.
Special guest Camila Costa uit Brazilië is exclusief voor een weekend
in Nederland – en haar optreden in
Bacchus komt toevallig heel goed
uit! Het KCA jazzconcert in cultureel
café Bacchus aan de Gerberastraat
begint zaterdagavond om half tien.
Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre
Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud
Staps, tel. 0297-325304.

Zondag Exclusief bij Bob & Gon

Lilian Vieira Grupo brengt
zomerse warmte terug
Aalsmeer - Het team rond Bob &
Gon hebben er net als gastheer Bob
en gastvrouw Gon weer zin in! Het
was een mooie warme zomer, maar
nu de blaadjes van de bomen beginnen te vallen wordt het weer hoog
tijd voor het theater! “Met het optreden van de Braziliaanse zangeres en
songwriter Lilian Vieira Grupo kan
het publiek zondag 16 oktober toch
nog even de zomerse sfeer voelen,
want haar warme heerlijke goedlachse uitstraling is waanzinnig”, aldus Peter van Eick. Voor Peter was
er nog een reden om voor het eerste Bob & Gon concert juist voor dit
programma te kiezen. “De hele zomer hebben we de Braziliaanse muziek rondom de Olympische Spelen
op televisie en radio gehoord. Die
sfeer willen we ook live meemaken.
En hoe kan dat beter dan met een
optreden van Lilian Vieira!”
Lilian stond afgelopen 17 september
oog in oog met ‘Sara’ en zij is het levende bewijs van het feit dat de dertigers van toen de vijftigers van nu
zijn. Wat een temperament en wat
een zwoelte weet zij om zich heen
te creëren! Dat zij nu naar Aalsmeer
komt heeft alles te maken met de

sfeer van het meest intieme theater
van Nederland waar onder andere Bob & Gon verantwoordelijk voor
zijn. De persoonlijke wijze waarop
de artiesten worden ontvangen, de
aandacht van het publiek, de gezellige nazit en de prachtige bloemen die er mee naar huis gaan. Het
zingt zich zo rond in de artiestenwereld dat de zangers en performers
zich spontaan komen aanbieden of
onmiddellijk ‘ja’ zeggen wanneer
zij worden gevraagd en het past in
hun programma. Zondag wordt Lilian Vieira begeleid door Martijn van
der Linden op cavayuinho en gitaar,
Breno Viricimo op bas, Emiel van
Rijthoven op toestsen en Udo Demandt op drums. De middag begint om 15.30 uur, de zaal gaat open
vanaf 14.30 uur. En ook voor de gasten ligt er als vanouds weer een roos
klaar, branden de lampjes, staat er
een team klaar waarbij een hapje en
een drankje besteld kan worden. De
abonnementen zijn zo goed als uitverkocht, maar het is de wens van
Bob & Gon dat er ook losse kaarten
te verkrijgen zijn. Een aantal is nog
te koop bij Espago in de Ophelialaan
105.
Janna van Zon

Muziek
Vrijdag 14 oktober:
* Classic Rock van Fabulous5 en
10AM in N201, Zwarteweg. Open
vanaf 20.30u.
Zaterdag 15 oktober:
* Guitar Syndicate in Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21u.
* Bella Italia concert Con Amore in
Ontmoetingskerk, Rijsenhout, 20u.
* Band Wildcat live in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 16 oktober:
* Lilian Vieira Grupo bij Bob & Gon
in het Crown Theater, Van Cleeffkade vanaf 15u.
* Combi-optreden Rietveldband en
Coolcast bij In de Zotte Wilg, Uiterweg vanaf 15u.
* Laatste Madness met Arthur Ebeling en Favourite Sky in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 16.30u.
* The Spuny Boys in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
* Klassiek concert Trio 42 in Oud Katholieke Kerk, Oosteinderweg vanaf
15.30u.
Cabaret/Theater
Zaterdag 15 oktober:
* Voorstelling ‘Hier waakt oma’ in bibliotheek, Marktstraat van 15.30 tot
16.30u. Voor 6-9 jaar.
Maandag 17 oktober:
* Cabaretvertelling ‘Vertel eens wat
over vriendschap’ in Open Hof Kerk.
Ingang Sportlaan 86. Vanaf 19.30u.
Woensdag 19 oktober:
* Theatervoorstelling Zwuf ‘Op zoek
naar een vriend’ in de Spil, Kudelstaart vanaf 14u.
Zaterdag 22 oktober:
* Cabaretvoorstelling Anne Neuteboom ‘Weg’ in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
22 en 23 oktober:
* Noodstop: Theater, dans en muziek bij Levend Evangelie Gemeente,
Aalsmeerderbrug. Zaterdag en zondag 20u.
Films
Donderdag 13 oktober:
* Animatiefilm ‘Trolls’ nieuw in Bioscoop Aalsmeer. Aanvang: 16.15u.
Vanaf vrijdag 14 oktober dagelijks
om 14.45u.
* Thriller ‘Inferno’ nieuw in Bioscoop
Aalsmeer. Aanvang: 21.15u. Vanaf vrijdag 14 oktober dagelijks om
21.30u.
Vanaf zaterdag 15 oktober:* Kinderfilm ‘De Club van Sinterklaas
& Geblaf op de Pakjesboot’. Tot en
met vrijdag 21 oktober dagelijks
om 11.15u. Zondag 23 oktober om
10.30u.
Exposities
Zaterdag 15 oktober:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
15 en 16 oktober:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a
10.00 uur.
Tot en met 16 oktober:
* Expositie vier jonge talenten in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open
donderdag t/m zondag 14 tot 17u.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer,
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Tot en met 15 november:
* Expositie Leo van Gelder in fysiopraktijk Kudelstaart.
* Kunstwerk van de Kunstploeg ‘Aan
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Tafel’ in gemeentehuis. Te zien tijdens openingstijden.
Tot 6 januari:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 13 oktober:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Netwerken Borrel Aalsmeer in resto-bistro FloraHolland vanaf 17u.
* Sjoelavond in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Wandelen in het Bos. Start Bosrandweg, tegenover Rietwijkeroordweg. Van 19 tot 20.30u.
* Presentatieavond Groei & Bloei
over voortuinen Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
13 en 14 oktober:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 14 oktober:
* Visser Theo Rekelhof te gast bij
OVAK in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan vanaf 14u.
* Praten over Schiphol voor senioren
in Inloopcentrum in Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 15 oktober:
* Grote postzegel(ruil)beurs in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Bingomiddag Zorgzaam Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat
vanaf 13.30u.
Maandag 17 oktober:
* Lezing over gezonde aquariums bij
Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 18 oktober:
* Inloophuis Open Hof Kerk, Ophelialaan van 9.45 tot 11.30u.
* Koffie in Ontmoetingskerk, Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Kaartavond Ons Genoegen in Meander, Clematisstraat vanaf 19.30u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 19 oktober:
* Inloop in Oost-Inn in de Mikado,
Catharina Amalialaan,9.30-11.30u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Kinderbingo in ‘t Baken, Sportlaan
86 vanaf 14u.
* Oude films bij Vrouwenvereniging
Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 20 oktober:
* Herfstkienavond Supporters Vereniging Kudelstaart in Dorpshuis
vanaf 20.30u.
* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 21 oktober:
* Open Hof Keuken, Italiaanse maaltijd. In ‘t Baken, Sportlaan, 18-20u.
* Voorronde Nederlands Team kampioenschap poker in The Beach,
Oosteinderweg 248 vanaf 19.30u.
* Lezing ‘Alles begint bij Bach’ in
Boekhuis Aalsmeer vanaf 20u.
Zaterdag 22 oktober:
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat van 13 tot 17u.
* Pompoenenspeurtocht voor kinderen in Centrum van 13 tot 15u.
Zondag 23 oktober:
* Watertoren langs Westeinder open
van 13 tot 17u.
Vergaderingen
Donderdag 13 oktober:
* Commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
Nieuw:

Western 'Cort'
€ 220,AAnbieding:

Akoestische gitaarversterkers 'Stagg'
vanaf € 90,30
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Koopje:

Bas 'Challenge'
(rood) € 175,tip:

Mondharmonica
voor kinderen
(div. kleuren) € 5,50

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

Classic rockbands 10AM
en Fabulous5 in N201
Aalsmeer - Vrijdagavond 14 oktober klinken alleen maar rockclassics vanaf het N201 podium. Liedjes die iedereen zo mee kan blèren.
De coverbands Fabulous5 en 10AM
nemen deze classic-avond voor rekening.
Voor 10AM is het een eerste echte optreden en de bandleden zijn
er klaar voor! Na een goed jaar elke
vrijdagavond repeteren in een oefenruimte van N201 is het nu tijd om
maar eens echt het podium te beklimmen. Door de deur van de oe-

fenruimte heen was het menigeen al
opgevallen dat deze band heel wat
in zijn mars heeft!
Fabolous5 bestaat al wat langer en
heeft al op diverse podia, feestjes
en bandbattles in de wijde indruk
gemaakt met hun brede repertoire.
Onder andere nummers van Deep
Purple, The Eagles, Eric Clapton en
Creedence Clearwater worden ten
gehore gebracht. Komt allen naar
cultuurcentrum N201 aan de Zwarteweg. De zaal is open vanaf 20.30
uur en de entree is gratis!
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In de vakantie op Weteringplantsoen

Italiaanse avond met Con
Amore in Ontmoetingskerk

Michaël Glanz maakt met
kinderen een kunstkast
Aalsmeer - Samen met de buurtkinderen rond het Weteringplantsoen gaat kunstenaar en bewoner van de Seringenstraat Michael Glanz tijdens de herfstvakantie
de elektriciteitskast vlak bij de kinderspeelplaats beschilderen. De bedenker van dit ongelooflijke leuke
Aalsmeerse project - Lex Berghuis ziet steeds meer zijn idee verwezenlijkt worden. Inmiddels zijn er door
zowel Aalsmeerse professionele als amateurschilders al heel wat
kasten verspreid door Aalsmeer en
Kudelstaart beschilderd. De in het
centrum wonende kinderen hebben de afgelopen week een papier
in de bus gekregen waarop zij hun
ontwerp kunnen maken. Met elkaar
gaan zij de nu nog saaie kast om toveren tot een blij makend en kleurig object.

Michaël Glanz heeft de hele week
vrij genomen om samen met kunstenaars in spé aan het schilderen te gaan. Ook de kast op de Van
Cleeffkade zal door zijn hand een
ander en vrolijk aanzien krijgen. Wie
Michaël aan het werk wil zien kan
hem dagelijks vinden of bij de brug
op de van Cleeffkade of met de kids
op het Weteringplantsoen.
Vanavond, donderdag 13 oktober,
vertellen Lex en Michaël om 21.00
uur in het informatieve radioprogramma van Jenny Piet op Radio
Aalsmeer over hun verdere plannen en ideeën. Ook fotograaf Erik
de Rijk - hij won met zijn foto de
publieksprijs van de door Aalsmeer
Photo uitgeschreven wedstrijd - is
te beluisteren bij Radio Aalsmeer
alleen een half uurtje later.
Janna van Zon

Davanti winnaar Open
Limburgs Korenfestival
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
nam vrouwenensemble Davanti
deel aan de Limburgse koordagen.
Alle deelnemende koren kregen een
half uur ‘of fame’ op een toplocatie
in Limburg: het theater van Theater
Hotel De Orangerie in Roermond en
werden beoordeeld door een vakkundige jury.
Davanti zong er vijf a-capella stukken en op de juryrapporten stond
onder andere ‘Wauw’, ‘Prachtig’, en
‘mooie koorklanken’ vermeld. Eén
van de juryleden heeft zelfs toegezegd een eigen arrangement te
gaan schrijven voor Davanti! Na deze mooie overwinning wordt weer
uitgekeken naar de volgende optre-

dens. Op 6 november is een gedeelte van Davanti te horen tijdens een
kerkdienst voor belangstellenden in
de Engelse kerk op het Begijnhof in
Amsterdam. Daarna volgt de kerstperiode waarin de dames als ‘Dickens Delight’ op kerstmarkten en
andere evenementen een muzikale
sfeer verzorgen. In maart mag Davanti optreden in het voorprogramma van het Nederlands Kamerkoor
in Alkmaar. Davanti bestaat nu uit
16 vrouwen en er is nog een plaats
vrij voor iemand die beschikt over
een lage altstem. Als je wel in bent
voor een muzikale uitdaging kijk
dan op de website www.davanti.nl
voor meer informatie.

nen voelen in De Oude Veiling en
het glas mag gewoon mee de zaal
in. “Hebben jullie hier geen tornado’s?”, vraagt Ray, wanneer er een
ontkennend antwoord komt, vertelt
hij over het verdriet van een vriend
die de gevolgen van de niets ontziende storm heeft meegemaakt.
Natuurlijk levert het een vervolmaakt luisterlied tot gevolg.
Bij de song ‘Darling, Put Your Suitcase Down’ is het publiek wel heel
nieuwsgierig hoe dit nu eigenlijk allemaal is afgelopen. “Is zij gebleven?” En dan de bezongen Joey,
beslist geen gemakkelijke jongen
maar wat een mooie poëtische teksten op ook nog eens heel melodieus worden vertolkt. De prison, de
whisky en de gin… het komt allemaal voorbij. Evenals innige vriendschappen, de gevoelens na de dood
van zijn vader. Met Cemetery Road
weet Ray opnieuw een gevoelige
snaar te raken. Ach, dat telt eigenlijk ook voor alle andere songs. Ray
Bonneville reist door naar Duitsland en Zwitserland maar komt 20
oktober terug en treedt dan op ‘In
de Zocher Lounge’ te Bloemendaal
waar de voormalige inwoner van
Aalsmeer, de fysiotherapeut Ben
van der Sluis de scepter zwaait.
Fans krijgen dus een herkansing.
Pieter Groenveld heeft voor De Oude Veiling nog een aantal zeer gewilde optredens in petto. Noteer
maar vast voor 27 november het
Canadese trio ‘Amanda Rhéaume & The Great Unknown’, met Oh
My Darling’s MJ Dandeneau (bass)
en Anders Derup (slide guitar) en
voor 11 december Fay Lovski’s band
‘Steam Power’.
Janna van Zon

Cabaret in Bacchus 22 oktober

Lekker een avondje ‘weg’
met Anne Neuteboom
Aalsmeer - Maak kennis met Anne
Neuteboom, een millennial. Zoal iedereen misschien wel weet, zijn millennials (die losers geboren tussen
1982 en 2001) ongebreideld positief
met een plaat voor hun kop, hoogmoedig, kortzichtig, versprokkeld,
individualistisch, overmatig empathisch, overgevoelig, slecht opgeleid, ongeïnteresseerd, hebben ze
allemaal dyslexie en ADHD en krij-

gen ze overal een burn-out van.
Anne Neuteboom maakt maatschappijkritiek anno 2016: Zonder
correcte dt-spelling, maar met een
frisse analytische blik. De conclusie:
”Mag ik alsjeblieft weg hier?”
In 2013 studeert Anne af aan de Koningstheateracademie. In 2014 is zij
winnaar van de juryprijs Griffioen/
Zuidplein cabaretfestival. In 2015
wint zij zowel de jury- en publieks-

re’ uit I Lombardi, ‘Zitti zitti’ uit Rigoletto, ‘Zigeunerkoor’ uit II Trovatore, ‘Scorrendo Uniti’ uit Rigoletto,
‘Slavenkoor’ uit Nabucco, ‘Triomfkoor’ uit Aida en ‘Gerusalem’ uit I
Lombardi.
Het concert begint om 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.00 uur, in de
Ontmoetingskerk aan de Werf 2. De
toegang is 10 euro per persoon inclusief een drankje (koffie, thee of
frisdrank). Vooraf reserveren is mogelijk. Er liggen intekenlijsten in de
ontvangstruimte van de Ontmoetingskerk. Ook kan contact opgenomen worden met het secretariaat
van Con Amore via 06-27430540 of
06-24227973, per email via: janvanderwal@outlook.com.

Denise Kroes naar finale:
Nog één keer stemmen!

Ray Bonville en het vervolmaakte luisterlied
Aalsmeer - “Hey folks, het voelt
prettig hier weer terug te zijn! Pieter is dit de derde of vierde keer?”
Aan het woord is Ray Bonneville een singer-songwriter. Het antwoord is van Pieter Groenveld, de
stille kracht achter al deze bijzondere muziekmiddagen in De Oude Veiling. Het is zondagmiddag 9 oktober 15.00 uur in de middag. Belangstelling voor deze innemende Amerikaan beperkt zich niet alleen tot
Aalsmeer, zijn fans zijn wereldwijd
verspreid, zo ook over heel Nederland. En velen wisten de Huiskamer
van Aalsmeer te vinden. Voor de
vierde keer, verdeeld over een aantal jaren, zit Ray in Aalsmeer met gitaar en mondharmonica op het podium. Op het tafeltje naast hem een
glaasje water. Het publiek ervaart
dat de woorden kloppen waarmee
hij zijn optreden begon. Geheel
op zijn gemak betrekt de gezellige
charmeur het publiek bij zijn optreden, vertelt achtergrond verhalen
bij de songs die hij heeft geschreven en zong met een heerlijk warme stem de soms aangrijpende teksten. Niet dat het allemaal kommer
en kwel is, maar het gaat wel over
het leven waar tegenslagen moeten
worden verwerkt naast de liefde die
gelukkig ook wordt bezongen.
Willem van Doorn is één van de bewonderaars, die met zijn schitterende - zowel van binnen als van buiten
beschilderde - deux cheveaux naar
Aalsmeer is gekomen. Hij zit wat onrustig op zijn stoel, het is buiten zulk
mooi weer en nu zit hij in een donkere ruimte. Die onrust duurt niet
lang en slaat om naar geconcentreerd luisteren. Biertje bij de hand
want de mens moet zich thuis kun-

Rijsenhout - Om samen in Italiaanse sfeer te komen, geeft mannenkoor Con Amore uit Aalsmeer
op zaterdag 15 oktober een Bella Italia concert in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. Con Amore, alom bekend om haar enthousiaste
en muzikaal hoogwaardige optredens, heeft ook meegewerkt aan de
succesvolle Toren-CD, voor de totstandkoming van de Rijsenhoutse
kerktoren. Muzikale medewerking
wordt verleend door Sandra Lakenveld (sopraan), Bart Poort (eerste tenor), Dick Wevers (bariton) en
Maarten Hellenius op piano. Uiteraard biedt het programma bekende
Italiaanse nummers waaronder ‘Allegri beviam’ uit Ernani, ‘O Signo-

De drie hoofdrolspelers van Noodstop. Foto: Lennart Pol.

Noodstop: Twee avonden
theater, dans en muziek
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
22 en zondag 23 oktober is het theaterstuk ‘Noodstop’ te zien in de Levend Evangelie Gemeente. Jonge
talentvolle spelers, dansers, zangers
en muzikanten zetten een onvergetelijke avond neer, waarbij de kijker
wordt meegenomen in de levens
van drie hoofdpersonen. ‘Noodstop’ is een avondvullend programma met theater, dans en live muziek.
Aan ‘Noodstop’ werkt een veertigtal jonge vrijwilligers mee, die hun
passie en talent met anderen willen delen. Het indrukwekkende
stuk is door de Aalsmeerder Daniel Borgman geschreven. Naast toneel, zijn daar de elementen van
dans, zang en live muziek aan toegevoegd. En heel imponerend zijn
de filmbeelden die als achtergrond
worden gebruikt. Zo waan je je tijdens de avond in een BMW-garage terwijl de auto’s op de A10 voorbij razen. Een ander moment wordt
je aandacht getrokken naar de huiskamer of het kantoor van één van de
hoofdrolspelers.
In ‘Noodstop’ staan drie personen
centraal. Max de geslaagde zakenman, Beau een onzekere vrouw en
Willem de gezinsman op zoek naar

bezit. De levens van deze personen
zijn als een rode draad met elkaar
verweven. Hun vragen zijn herkenbaar en actueel. Het stuk nodigt je
uit om hier over na te denken. Tijdens ‘Noodstop’ wisselen een lach
en een traan elkaar af. Zo is er het
ene moment toneel dat emotioneert, het andere moment zit vol humor. Daarnaast kun je genieten van
mooie maar ook aangrijpende liederen, afgewisseld met prachtige dansen.
Vorig jaar was ‘Noodstop’ voor de
eerste keer te zien. Na afloop waren de reacties bijzonder positief.
Menigeen was verbaasd over het
professionele niveau van de avond.
Eén van de kijkers vroeg zich zelfs
af: zijn dit echt allemaal amateurs?
De verwachting is dat het niveau dit
jaar nog hoger zal liggen, maanden
van voorbereiding zijn er aan voorafgegaan om de puntjes op de i te
zetten en er een geweldige avond
van te maken.
‘Noodstop’ is te zien op 22 en 23 oktober in de Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Aanvang: 20.00 uur, zaal open:
vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.noodstop.com.

Kunstkast in de Fuutlaan
Aalsmeer - Het groen in de Fuutlaan wordt al jaren door de buurtbewoners onderhouden. Er ligt een
prachtige grasmat, dat wordt dan
ook minstens tweemaal per week
gemaaid. En de aanliggende gemeenteperken worden netjes onderhouden en indien nodig van
nieuwe planten en struiken voorzien.
Een doorn in het oog bleef het grijze kastje van de kabeltelevisie, maar
ook dat is sinds kort veranderd. De
bewoners lazen over de kunstkasten
in het dorp en kwamen op een idee.
Een dochter van een van de bewoners is kunstenares en wellicht was
zij bereid om er iets moois van te
maken dat in de omgeving past. Eef
Gaijkema ging aan het werk en na
enige dagen zag de grijze kast eruit
alsof hij geheel geïntegreerd was in
de bestaande heg. Op bijgaande fo-

to is het geweldige resultaat zichtbaar. De mensen aan de Fuutlaan
zijn trots op hun buurt en terecht!

prijs van het cabaretfestival Cameretten. Uit het Jury-rapport: “Anne neemt publiek en jury op beeldend wijze en met prachtige volzinnen mee in haar frustraties. Op verfrissende wijze geeft Anne een inkijkje in de wereld om haar heen.
Ze neemt het hele podium in beslag
met slechts één roze vouwstoel en
oogt als een vis in het water. Anne’s
programma ‘Weg’ is een relevante

aanklacht tegen het keurslijf waar
millenials zich in geperst voelen. In
de ogen van de jury is dit een talent
dat op het podium thuishoort.”
Het optreden van Anne Neuteboom
is op zaterdag 22 oktober in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang: 21.00 uur, entree:
12 euro. Kaarten zijn te reserveren
via www.cafebacchus.nl of via 0297342657, na 18.00 uur.

Aalsmeer - Tot grote vreugde van
Denise Kroes eindigde zij afgelopen vrijdag 7 oktober tijdens door
SBS6 uitgezonden programma
the next Girls/Boys band als tweede. Nu wacht haar aanstaande vrijdag 14 oktober de finale. Bloedspannend vindt zij het. Zij zal werkelijk alles geven en uit de kast halen om haar droom te kunnen verwezenlijken. Aan haar kwaliteiten
zal het niet liggen, zij heeft alles in
huis om de Next Girls Band tot een
succes te maken, zij danst spectaculair en zingt met veel lef en zuiver, het is een feest om naar haar
enthousiasme en professionaliteit
te kijken. Maar, haar ‘concurrenten’
zijn ook niet gering en ook zij hebben hetzelfde doel als Denise voor
ogen. Winnen! Toch zal één van hen
moeten afvallen aanstaande vrijdag.
Voor de professionele jury is het wel
duidelijk: Denise is een topper zij
hoort thuis in de nieuwe Next Girls
Band! Het is de stem van het publiek
die bepaalt wie er naar huis wordt

gestuurd. Daarom doet Denise nog
één keer een dringend beroep op de
inwoners van Aalsmeer. Stem vrijdag 14 oktober op Denise! Het programma begint om 20.30 uur. Tijdens de uitzending wordt u duidelijk gemaakt hoe u kunt stemmen.
Janna van Zon

Met Trio 42 start nieuw
klassiek seizoen zondag
Aalsmeer - Zondag 16 oktober
start in het Oudkatholieke kerkje
aan de Oosteinderweg het nieuwe
seizoen van de werkgroep klassieke muziek van KCA. De werkgroep
is er ook dit jaar weer in geslaagd
begaafde, veelbelovende jonge musici naar Aalsmeer te halen. Het programma is zeer gevarieerd en bijzonder. Wederom is het gelukt Erwin Weerstra te contracteren. Deze jonge pianist zal in januari vergasten op zijn weergaloze pianospel. In februari wacht een bijzonder optreden. Aan de hand van het
boek De Vergelding van Jan Brokken voeren Eleonora Pameijer en
Marcel Worms op fluit en piano de
aanwezigen mee naar de moeilijke
oorlogsjaren. Naast een strijkkwartet in november wordt het klassieke jaar in maart afgesloten door de
Haarlem Voices. Dit gezelschap van
jonge zangers en zangeressen komt
voort uit de koorschool van de St.
Bavo in Haarlem.
Het seizoen wordt geopend door

Trio 42. Het is een week later dan
gebruikelijk met een bijzondere reden. Eén van de uitvoerenden, Anneleen Schuitemaker op harp, was
niet eerder beschikbaar door een
optreden met het Concertgebouworkest. Het geeft aan hoe hoog het
niveau is van dit jonge gezelschap.
Merel Vercammen op viool en Juan Manuel Dominguez op saxofoon,
maken het trio complete. Zij spelen
op zondag 16 oktober onder andere
werken van Debussy en Shostakovitch. De bijzondere combinative
van viool, harp en saxofoon zal voor
een verrassend muzikaal concert
zorgen waarbij de passie van de uitvoerenden voor hun muziek en instrument ervan af zal spatten. Aanvang is 15.30 uur.
Er zijn nog abonnementen verkrijgbaar. Deze kosten 75 euro voor het
hele seizoen. Losse kaarten zijn uiteraard aan de zaal verkrijgbaar. Deze kosten 17 euro, inclusief een consumptie. Informatie is in te winnen
bij Tini Man via 0297-329592.

Filmavond bij
Vrouwenclub

op woensdag 19 oktober. Er worden
oude films van Aalsmeer en Rijsenhout vertoond. Lokatie is dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat 14.
Iedereen is van harte welkom. De
aanvang is 20.00 uur. Niet leden betalen 4.50 euro entree.

Rijsenhout - De Vrouwenvereniging
Rijsenhout organiseert een filmavond

13 oktober 2016

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIjDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIjDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIjKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIjN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 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.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van de
gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe
links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar
ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
VRIjDAG 14 OKTOBER IS HET GEMEENTEHUIS IN
AALSMEER GESLOTEN VANWEGE BOUWWERKZAAMHEDEN
Het gemeentehuis in Aalsmeer wordt komende jaren gerestaureerd. De onderhoudswerkzaamheden beginnen met de raadszaal. De raadzaal is het eerste aan de beurt. Sloopwerkzaamheden beginnen op vrijdag en gaan op zaterdag en zondag door,
zodat het gemeentehuis slechts één dag dicht hoeft. Tijdens
de verdere verbouwing blijft het gemeentehuis open voor onze
dienstverlening.
BESLUIT OM BIjHOUDING PERSOONSLIjST AMBTSHALVE
OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

de Jong
Kostrošová

R.F.
T.

07-11-1991 05-10-2016
16-07-1982 04-10-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie van
het besluit mee.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
RECTIFICATIE, aanvraag omgevingsvergunning ontvangen
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/051123), het aanleggen
van 9 in- en uitritten voor 9 woningen. Toelichting: in de
bekendmaking van 29 september 2016 is een verkeerde omschrijving gepubliceerd
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.
- Sierteeltstraat 25, 1431 GM (Z-2016/053485), het oprichten van het Green Trade Center met aanliggende verwerCMYK / .eps

kingsruimte en parkeergarage naast de huidige Waterdrinker
- Uiterweg 401, 1431 AM (Z-2016/053943), het vervangen
van beschoeiingen en het aanbrengen van een onderheid
betonpad
- Marktstraat 24, 1431 BE (Z-2016/053961), het intern verbouwen van kantoor naar studio
- Mr. Jac. Takkade op perceel t.o. nr. 8, 1432 CA (Z2016/053948), het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit
- Uiterweg 401-403, 1431 AM (Z-2016/054526), het vervangen van een bestaand dubbel woonhuis door een nieuw te
bouwen woonhuis
- Linnaeuslaan 2, 1431 JV (Z-2016/054639), het vervangen
van de huidige reclameborden in de tuin en op de gevel en
het plaatsen van een extra bewegwijzeringsbord
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvragen is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Hornweg 317, 1432 GL (Z-2016/042655), het oprichten
van 9 vrijstaande woningen. Toelichting: de beslistermijn
wordt verlengd met 6 weken
- Van Cleeffkade 15, 1431 BA (Z-2016/050879), het plaatsen
van handelsreclame op gevel. Toelichting: de beslistermijn
wordt verlengd met zes weken
- Mercuriusstraat 29, 1431 XC (Z-2016/049988), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel en aanpassing gevelkozijn in rechter topgevel. Toelichting: de beslistermijn
wordt verlengd met 6 weken
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.
- Zijdstraat 67, 67a en 67b, 1431 EB (Z-2016/002732), het
deels slopen en herbouwen van een winkelpand met twee
bovenwoningen. De vergunning is bij ons bekend onder
Z-2015/056490. Verzonden: 05-10-2016
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052562), het uitvoeren van normaal onderhoud t.b.v. restaurant en tuinmeubilair plaatsen. Aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
Activiteitenbesluit, besluit maatwerkvoorschriften geluid *
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer besloten om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Tegen de afgifte van het maatwerkvoorschrift kunt u bezwaar maken. Hoe
u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant
van deze advertentie.
- Zwarteweg 77A, 1431 VJ (Z-2016/040269), het vaststellen
van maatwerkvoorschriften geluid voor de brandweerpost
ten behoeve van bestemmingsplan Zwarteweg. Toelichting: maatwerkvoorschriften. Verzonden: 04-10-2016
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 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:
- Uiterweg 380, 1431 AZ (Z-2016/047667), het plaatsen van
kelderbak onder de woning. Verzonden:04 -10-2016
- Herenweg 3, 1433 GS (Z-2016/050231), het verbreden van
de bestaande dakopbouw. Verzonden: 04-10-2016
- Stommeerweg 129, 1431 EV (Z-2016/042332), het vernieuwen van de gevelbekleding op de begane grond en
pui hoofdentree en vervangen van het balkon. Verzonden:
06-10-2016
- Raadhuisplein 1, 1431 EH (Z-2016/040666), het handelen
met gevolgen voor beschermde monumenten t.b.v. het renoveren van de raadzaal. Verzonden: 07-10-2016
Ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar
en/of beroep mogelijk.
- Albrechtstraat 11, 1433 JD (Z-2016/053576), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Oosteinderweg 287E, 1432 AW (Z-2016/053700), brandveilig gebruik t.b.v. nieuw restaurant
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/054100). Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting
- Burgemeester Kasteleinweg 5, 1431 BX (Z-2016/054369).
Activiteitenbesluit voor het veranderen van een inrichting
Fertiplant
Geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Albrechtstraat 11, 1433 JD (Z-2016/053576), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning
- Vlinderweg 11, 1432 MZ (Z-2016/049279), het aanleggen
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen

Niet-geaccepteerde meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd. Niet
geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Oosteinderweg 387, 1432 AZ (Z-2016/052547), brandveilig gebruik t.b.v. restaurant Rustik
- Oosteinderweg 287E, 1432 AW (Z-2016/053700), brandveilig gebruik ten behoeve van nieuw restaurant
- Stommeerweg 91, 1431 EV (Z-2016/052326), brandveilig
gebruik ten behoeve van Restaurant Welkom Thuis
- Burgemeester Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/053158).
Activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van de inrichting tankstation Shell zuidzijde
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Hornweg 187, 1432GH (Z-2016/053323), Kindervoorstelling van Ernst, Bobbie en de rest op 28 december 2016,
ontvangen 29 september 2016
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
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.
TER INZAGE
t/m 10-10-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen
2016’ met de daarop betrekking hebbende
stukken
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.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
Sjoelavond bij BV
Oostend

Regina wint bij
Ouderensoos

Aalsmeer - Op donderdag 20 oktober organiseert BV Oostend de volgende sjoelavond. Het sjoelen start
om 20.00 uur, maar voor de inschrijving wordt deelnemers gevraagd
iets eerder te komen naar buurthuis
‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat
55. Het sjoelen afgelopen donderdag was heel gezellig. Er is ook heel
wat afgekletst. De winnaars van de
avond zijn: Lida de Nooij, Lineke van
Brakel, Siem Kooy, Jolanda Tuiten
en Annie Verkerk.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van Kudelstaart van 13.30 tot 16.30
uur. Op donderdag 6 oktober is het
klaverjassen gewonnen door Regina Geleijn met 5529 punten, tweede Nico de Ron met 5405 punten en
derde Kees van de Meer met 5369
punten. Bij het jokeren was Gerard
de Wit deze week de beste met 231
punten, gevolgd door Bets Teunen
met 240 punten en Gerrit van der

Geest met 271 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken. Voor
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen,
tel. 0297-340776.

Albert en Tiny
sjoelwinnaars
Rijsenhout - Op 8 oktober heeft
Sjoelclub Rijsenhout een koppeltoernooi gehouden. In klasse A is
de wedstrijd gewonnen door Albert Gelein en Tini Amsing met gemiddeld 116.32. Gevolgd door Jo-

han van de Veek met Frank de Butter en Rob Kuypers met Hans van
Leeuwen. In klasse B waren Tim van
Tiem en Hans Streef de beste met
gemiddeld 103.72. Gevolgd door
Paul van de Berg met Bert Houweling en Joke de Haan met Sandra
Oostrom. In klasse C waren Marcel Oostrom en Wijnand Spring in
‘t Veld onverslaanbaar met gemiddeld 94.25. Gevolgd door Joep van
Egmond met Wim van der Geest en
Corrie Mank met Theo van Leijden.
In klasse D was de hoogste eer voor
Olga Hilhorst met Vera Caspers met
gemiddeld 86.80. Gevolgd door Trix
Albers met Toos van Emden en Til
Vermeer met Marjo Siim.

Franklin Dolk
eerste bij darts
Aalsmeer - In het begin van de
dartavond leek het er voor Franklin
Dolk op dat het geen beste avond
zou worden. Het liephelemaal niet
met de scores te gooien die hij wilde, maar het tij kan soms ten goede keren. Naar hij verder in z’n spel
kwam, ging het dan ook beter. Veel
beter, Franklin wist zelfs de eerste plaats te behalen. Kees de Lange moest tegen Yuri Beringel goed
zijn best doen om met z’n dubbels
iets eerder uit te gooien. Het lukte,

hij werd tweede. Yuri leek in het begin te gaan winnen, maar werd uiteindelijk derde. Duidelijk was wel te
zien dat Yuri geen beginneling is in
het darten, Peter Bakker vierde werd
met een uitgooi van 58 met 2 pijlen.
Ook eens darten? Dit kan vanaf 16
jaar iedere dinsdagavond in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De
kosten zijn 2,50 euro per avond, Inschrijven kan vanaf 19.45 uur. De
competitie begint om 20.15 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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KiKa ontvangt 100.000 euro

Lasergamen en vlucht met helikopter

Aalsmeers gezin beleeft
Super Droomdag
Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober
beloofde het een spannende dag te
worden voor Linda en Bruus-Jan
en hun kinderen Sylvie en Mats uit
Aalsmeer. Op uitnodiging van Stichting Droomdag gingen zij hun Super
Droomdag beleven. Aanleiding van
deze dagen is de ziekte van één van
de ouders in het gezin. In alle vroegte werden zij deze dag met een bus
opgehaald door twee vrijwilligers
van de stichting. Zij waren al eerder bij het gezin geweest om door
een intakegesprek alle nog niet vervulde dromen te achterhalen. In een
bus brachten zij ze naar De Eemhof
in Zeewolde waar Stichting Opkikker de gastheer was. Een lakei heette hen welkom en over de rode loper
door een erehaag van vrijwilligers
liep het gezin naar binnen. Daar
was iets te drinken en een gebakje naar keuze en na het welkomstwoord gingen zij op pad. Allereerst
graffiti workshop en lasergamen. En
een mooie fotoshoot ter herinnering
aan deze dag.
Na het lunchbuffet was er activiteit
op grote hoogte. Een vlucht met een
helikopter. Doedelzakspelen zou de

laatste activiteit zijn, maar als extra verrassing mocht het gezin een
snelle sportauto uitkiezen voor een
snelle rit. Er was er een extra feestelijk tintje aan deze dag, want komende week is het eerste lustrum
van Stichting Droomdag een feit.
Na een afsluitend diner met spectaculair dessert was het tijd om naar
huis te gaan. Maar niet zonder een
afscheidscadeau van de vrijwilligers
van Stichting Droomdag. Waarmee
de kinderen nog hopelijk heel vaak
over deze dag zullen dromen. Er
stond een erehaag van alle vrijwilligers die hun dansend en springend
een goede reis naar huis wensten.
Een mooi afscheid en de vrijwilligers
komen nog één keer bij het gezin
op bezoek om foto’s en een dvd te
brengen die zij van de hele dag gemaakt hebben.
Stichting droomdag verzorgt een
onvergetelijk geheel verzorgde (te)
gekke dag voor een gezin waarvan
een ouder kankerpatiënt, levensbedreigend of langdurig ziek is. Hierbij
staan de dromen van het gezin centraal. Het jongste kind van het gezin
moet onder de zestien jaar zijn.

Afsluitende fietstocht van
PCOB door ‘eigen’ dorp
Aalsmeer - Op 4 oktober maakten leden van de PCOB – Senioren
Aalsmeer de laatste fietstocht van
het jaar. Om 13.30 stapten 18 deelnemers bij het Parochiehuis op de
fiets. De hele tocht van 15 kilometer
bleven de fietsers binnen het ‘eigen’
dorp Aalsmeer. De route was uitgezet met het doel de deelnemers plekjes van het dorp te laten zien waar je
eigenlijk altijd aan voorbijgaat, omdat ze niet aan de doorgaande fietsof autoroutes liggen. Er werden 40
straten en hofjes aangedaan. Oude straatjes en nieuwe hofjes werden bekeken. De tocht ging door de
oudere Azalia-straat naar het veel
nieuwere Anjerhof. Langs de randen
van de groene Hornmeer om vervolgens de parkachtige Muzen aan te
doen. Via de Freesiastraat naar de
knusse Berkenlaan. In de Linneauslaan werd genoten van het uitzicht
op de draaiende molen. Het fietspad over de dijk bracht de fietsers
naar de Middenweg . De linkerkant
lag er bij als een fraai natuurterrein.
Het vernieuwde Kippenbruggetje
werd overgestoken waarna de tocht

doorging naar het einde van de Oude Spoordijk, een heel mooi plekje
waar de meeste deelnemers al lang
niet waren geweest. Tussen de nieuwe huizen van de Spinozahof door
werd de Lijnbaan bereikt. Vandaar
ging het via De Werven naar het einde van de Helling, waar meerdere
deelnemers een oude bekende ontmoetten. Nadat de sloopwerkzaamheden op de scheepswerf waren
bekeken ging het te voet naar de
Kanaalstraat. Vandaar was het nog
maar een klein stukje naar Het Tuinhuis op de Historische Tuin. Daar
genoten de deelnemers van koffie
met appelgebak die door bewoners
van Ons Tweede Thuis was gebakken. Gezegd moet worden dat de
bakkers uitstekend hadden gebakken: de appeltaart was niet alleen
groot, maar ook heerlijk vers. Met
een hartelijk applaus werden de organisatoren bedankt voor het uitzetten van de zeven prachtige tochten
die dit jaar zijn verreden. Op 4 april
2017 wordt de volgende tocht verreden. Ook die start zoals gebruikelijk
bij het Parochiehuis.

Hoe aquarium in topvorm houden?

Lezing bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 17 oktober organiseert Viva Aquaria weer
een gezellige avond in buurthuis
Hornmeer. Sybren Brouwer is bereid
gevonden om problemen en oplossingen te bespreken over het in topvorm krijgen en houden van een
aquarium. In deze presentatie bespreekt hij in detail met vele foto’s
en de gemeten aquarium waarden
van aquarianen, die problemen hebben gehad en die maar niet konden
worden opgelost door de winkeliers
en de leverancier van de producten die zij gebruikten. Met de producten van Syfiori zijn de problemen
succesvol opgelost. Voor de leden
van Viva Aquaria geldt deze avond
een speciale Syfiori actie. De bijeenkomst wordt gehouden in Buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3

en begint om 20.00 uur. De toegang
is gratis. Iedereen is van harte welkom. Neem voor meer informatie
over Viva Aquaria contact op met de
heer C. Keim via 0297-343854.

Zonnige OVAK midweek
in provincie Drenthe
Aalsmeer - Vanaf het parkeerterrein aan de Dreef vertrokken
maandag 26 september 53 OVAK
leden om 11.00 uur met de bus
naar Odoorn in de provincie Drenthe voor de jaarlijkse Midweek. Via
Heerde, voor de lunch, naar Odoorn
waar de groep in Hotel De Oringer Marke hartelijk werd ontvangen met koffie of thee met wat lekkers. De koffers waren intussen al
naar de kamers gebracht, dus konden de vakantiegangers snel uitpakken en gaan genieten van het
prachtige weer en de mooie omgeving. Na het diner was er een interessante filmpresentatie over het
Geopark De Hondsrug in Drenthe.
Dit is het eerste Geopark in Nederland en met UNESCO-erkenning.
Dinsdag ging de groep op excursie naar het Blikmuseum op ‘Landgoed Welgelegen’ in Koekange. Dit
museum is ontstaan door een uit
de hand gelopen hobby. Maar heel
leuk om te zien. ’s Avonds was het
bingo tijd met veel leuke prijsjes. De
volgende ochtend, woensdag, gingen de leden al vroeg op weg naar
de aardbeienboerderij ‘De Manderveense Aardbei’ waar in een gezellig
koffieschuurtje koffie en thee werd
geserveerd met uiteraard aardbeiengebak en slagroom. Na een film
over het bedrijf kon een kijkje genomen worden in het bedrijf waar
duidelijk te zien was dat het einde van het seizoen in zicht was. Bijna vanzelf liep je aardbeienwinkeltje in, waar na vertrek van de groep

zeer goede zaken waren gedaan! Na
een smakelijke lunch in het ‘schuurtje’ richting Ommen voor een prachtige vaartocht over de Vecht. Het
was heerlijk toeven op het bovendek in de volle zon! ’s Avonds was
er nog een Drentse spreuken en gezegden quiz met veel hilariteit. Donderdag met de bus richting Erica
naar het Smalspoormuseum. Met
twee smalspoortreintjes ging de hele groep over het oude, originele
traject (vroeger gebruikt voor turftransport) naar de turfstrooiselfabriek. Zowel de fabriek als de remise zijn Rijksmonumenten. Donderdagavond alweer het muzikale
afscheidsdiner met een goed verzorgd koud en warm buffet. Het
muzikale gedeelte met het thema
‘Heerlijk Hollands’ werd verzorgd
door het duo Maters en Roberti. Het
werd een gezellige avond en zelfs
de polonaise ontbrak niet. Vrijdagmorgen de laatste excursie naar het
Geopark. Een interessante maar af
en toe ook een wat hobbelige tocht
en waar de groep de hele week op
heeft moeten wachten, hebben ze
toch gezien: De Hunebedden. Na
afscheid te hebben genomen van
het hotelpersoneel vertrok de groep
helemaal voldaan richting Aalsmeer
waar de vakantiegangers rond vijf
uur op het parkeerterrein van het
zwembad werden opgewacht. Teruggekeken wordt op niet alleen
een geslaagde midweek, maar ook
op een bijzonder gezellige midweek
met heel veel zon!

Vrienden sparen voor geluidsinstallatie

Van alles te doen tijdens
bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Al jaren is De stichting Vrienden van ‘t Kloosterhof actief met het verzamelen van gelden
om daarmee een aantal voorzieningen in het huis of activiteiten voor
de bewoners te kunnen realiseren,
waarvoor in de gewone budgetten
geen ruimte is. Zo is jaren geleden
een rolstoelfiets geschonken, een
prachtig terras met meubilair en parasols is aangelegd, een jeu de boulesbaan gerealiseerd en een aantal
gymtoestellen geplaatst. Vorig jaar
zijn de bewoners mee uit eten genomen en afgelopen zomer was er
al weer voor de vierde keer een zeer
geslaagde barbecue.
Ook tijdens de onlangs gehouden
feestweek zijn er diverse activiteiten door ‘De Vrienden van’ betaald.
Dit jaar is de opbrengst voor een
geluidsinstallatie in de nieuwe zaal
van Kloosterhof. Daar is (veel) geld
voor nodig en daarom wordt ook
dit jaar weer een bazaar georganiseerd en wel op zaterdag 22 oktober van 13.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Er is van alles te doen. Natuurlijk zijn
er weer oliebollen te koop (vanaf
12.00 uur), draait het Rad van Avontuur en is de handwerkgroep aanwezig met prachtige zelfvervaardigde artikelen. Ook kunnen bezoekers

Info-avond over
nierziekten
Amstelveen - Woensdagavond
26 oktober vanaf 19.30 uur is er in
Ziekenhuis Amstelland een voorlichtingsbijeenkomst over nierziekten. Wat doet een goed werkende
nier en wat gebeurt er als de functie van de nier achteruit gaat? Welke aandoeningen komen het meest
voor en wat merkt de persoon die
er mee te maken krijgt? Nierziekten
komen ook bij jongere mensen voor.
Soms zijn ze het gevolg van een andere ziekte. De nefrologen Wim Rüger en Aegida Neradova geven inzicht in het ontstaan van nierziekten en de gevolgen voor de patiënt.
De mogelijke behandelingen zullen besproken worden, waaronder
de methoden om het werk van de
nieren over te nemen. Ook de niertransplantatie komt aan de orde. De
voorlichtingsavond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden kan via
de website www.ziekenhuisamstelland.nl.

meedoen met diverse raadspelletjes waaronder de waarde van een
boodschappenmand en kunt u uw
geluk beproeven bij de enveloppenkraam en de muizenbak. Ook is er
een goedgevulde kraam met tweedehands boeken aanwezig, Oudhollandse spelletjes en nog veel meer.
Tevens worden er loten verkocht à 3
euro, (vier voor 10 euro) met prachtige prijzen, waaronder een hotelarrangement ter waarde van 250 euro, toegangskaarten voor de musical Soldaat van Oranje en een dinerbon van 100 euro. Reden genoeg
om even langs te komen op 22 oktober in het Kloosterhof in de Clematisstraat 16.
Bazaar Doopsgezinde Gemeente
Voor liefhebbers, ook noteren: Op
zaterdag 12 november is de jaarlijkse bazaar van de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer in de Zijdstraat
55. Open van 10.30 tot 17.00 uur.

Theo Rekelhof te
gast bij OVAK
Aalsmeer - Op vrijdagmiddag 14
oktober is visser Theo Rekelhof te
gast op de maandelijkse themamiddag van OVAK. Hij gaat deze middag, ondersteund door beelden, alles vertellen over de Westeinderplassen, het wel en wee van zijn beroep als visser en over verantwoord
vissen. Hij is zijn gewoonte om tijdens een presentatie de aanwezigen er bij te betrekken. In de pauze trakteert Theo op een toastje met
gerookte paling. De middag wordt
gehouden in buurthuis Hornmeer
aan de Roerdomplaan 3 en begint
om 14.00 uur. Leden van OVAK zijn
van harte welkom.

Tuinen kijken bij
Groei & Bloei
Aalsmeer - De eerste lezing deze
herfst bij Groei en Bloei is op donderdag 20 oktober. Vanaf 20.00 uur
verzorgt Henny van der Wilt een
presentatie over tuinen in Nederland en daarbuiten. Een paar bijzondere tuinen in Nederland gaan
de bezoekers met Henny bezoeken,
onder andere een landschappelij-

Amstelland - KiKa heeft 100.000
euro ontvangen van de Vriendenloterij, dankzij het televisieprogramma ‘Dance Dance Dance’ van RTL 4.
Actrice Robin Martens en GTST-collega Buddy Vedder streden mee in
het dansprogramma voor een zelfgekozen goed doel. Het duo bereikte afgelopen zaterdag de finale en
won daarmee 100.000 euro voor KiKa. Rinske Vedder, Ambassadrice van KiKa: “Op dit moment wordt
er een heel nieuw Prinses Máxima
Centrum gebouwd. Dit wordt het
grootste kinderoncologische centrum van Europa. Dankzij de 100.000
euro van de Vriendenloterij kunnen
wij in dit centrum een kinderspeelplaats bouwen en inrichten, geheel
afgestemd op de wensen en behoeften van de kinderen. Daarom
willen wij Robin en Buddy namens
KiKa, het Prinses Máxima Centrum
en alle ouders en kinderen heel erg
bedanken voor hun inzet!”

GTST-actrice Robin Martens: ”Ik heb
vroeger zelf leukemie gehad. Ik was
vier jaar toen het werd ontdekt. Op
mijn elfde ben ik genezen verklaard.
Het was een hele heftige periode,
maar ik ben daar heel goed uitgekomen. Ik ben helemaal gezond
nu. Wij wilden heel graag voor KiKa dansen omdat zij heel veel doen
voor het Prinses Máxima Centrum
voor kinderoncologie.”
De Vriendenloterij steunt KiKa
dankzij haar deelnemers. KiKa werft
fondsen voor onderzoek naar kinderkanker. In 2014 sloegen KiKa en
de Vriendenloterij de handen ineen
tijdens een landelijke campagne: de
KiKa Prijzenmarathon. Dankzij deze campagne ontving KiKa ruim 1,8
miljoen euro van de Vriendenloterij. Deze bijdrage is bestemd voor
de inrichting van het grootste kinderkankercentrum van Europa: het
Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Bijeenkomst voor senioren

Praten over Schiphol in
het Inloopcentrum
Aalsmeer - Vrijdag 7 oktober kwam
Wim Roodenburg in het Inloopcentrum vertellen over Aalsmeer. Aan
de hand van foto’s, van onder andere de Zijdstraat van vroeger en
nu, is gepraat over de veranderingen die over de jaren heen hebben
plaats gevonden. Op 4 november
wordt deze Aalsmeer bijeenkomst
vervolgd. Tijdens de themagroep op
vrijdag 14 oktober zou gepraat gaan
worden over de AalsmeerderbuurtZuid (nu bekend als Rijsenhout),
maar de groep gaat eerst rechtsaf
en Schiphol bespreken. Met beelden die de bezoekers zelf mee mogen nemen (op usb of dvd) kan het

beeld van de luchthaven completer gemaakt worden. Er is onlangs
een documentaire geweest over 100
jaar Schiphol. Er moeten veel mooie
beelden gemaakt zijn in die 100 jaar.
Senioren zijn vrijdag 14 oktober van
harte welkom vanaf 14.00 uur in
het Inloopcentrum in gebouw Irene
in de Kanaalstraat. Wie over materiaal beschikt, kan bellen naar 0622468574 en vragen naar Jennifer
Janssen.
Het programma voor 21 oktober is
Haarlem ‘de grote markt’ en op vrijdag 28 oktober zal Jan Dresschler in
gesprek gaan over ‘de Dam’ in Amsterdam.

Grote postzegel(ruil)beurs
in het Parochiehuis
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 15
oktober gaan de deuren van Het Parochiehuis in de Gerberastraat om
9.30 uur open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. De entree is
gratis. Heerlijk snuffelen in de bijna
100 nieuwe stockboeken met daarin duizenden zegels voor slechts
5 eurocent per stuk op de verenigingstafel. Neem gerust uw eigen
stockboek(en) met dubbele zegels
mee om te ruilen, ook dat kan hier.
Van de vele ruiltafels wordt dan ook
dankbaar gebruik gemaakt.
De heer van Meurs zal deze zaterdag een gedeelte van zijn verzameling over ‘Insecten’ tentoonstellen. Echt de moeite waard om even
te kijken naar de zegels van al die
insecten. Verder kan een kijkje genomen worden in de kavels die in
de veiling van oktober niet zijn verkocht en die dan alsnog te koop zijn
op de ruilbeurs. Met diverse topke tuin in Beverwijk, het landgoed
Twickel in Delden en de kasteeltuin in Arcen. Na de pauze gaat de
reis naar het Lago Maggiore, waarin Isola Bella (mooi eiland) ligt, het
Gardameer, Villa Giusti in Verona en
tot slot naar het 50 hectare grootte Herrrenhausen in Hannover in
Duitsland en kasteel Hex te Heers
in Haspengouw in België. De presentatie wordt gegeven in buurthuis
Hornmeer aan de Roerdomplaan 3
en is gratis toegankelijk voor belangstellenden.

stukken en mooie zegels. Lid worden van de vereniging kan ook op
de ruilbeurs voor slechts 10 euro tot
1 januari 2017. Er zijn jaarlijks zeven
veilingen en diverse lezingen. Bij het
Parochiehuis is volop parkeergelegenheid en mocht u met de bus willen komen, slechts 5 minuten lopen
vanaf Hortensiaplein of Drie Kolommenplein. Uiteraard is er ook weer
een verloting met vele prachte ‘levende’ prijzen. Voor meer informatie
over deze dag kan contact opgenomen worden met Cor van Meurs via
0297-343885, met Gerboud Zwetsloot via 0297-345231 of kijk op de
website www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Bingomiddag in
De Reede
Rijsenhout - De bingomiddagen
van Zorgzaam Rijsenhout zijn altijd
reuze gezellig en dat gaat bij de najaarsbingo op zaterdag 15 oktober
ook zeker weer lukken. Naast donateurs zijn ook vrienden en buren
hartelijk welkom. Het bestuur zorgt
weer voor prachtige prijzen en natuurlijk bloemen en planten. De bingo start om 13.30 uur. De kaartjes
kosten 50 eurocent voor een kaartje
en zes voor 2,50 euro. In de pauze is
er een verloting. De deur van Dorpshuis de Reede in de Schouwstraat
gaat om 13.00 uur open.

10 Nieuwe Meerbode

• 13 oktober 2016

Tot en met zondag in Oude Raadhuis

Nog paar dagen talentvolle,
jonge kunstenaars
Aalsmeer - Nog tot en met zondag
16 oktober is er een bijzonder actuele expositie te zien die in het Oude
Raadhuis van werk van vier jonge
talentvolle fotografen en videokunstenaars. Zij hebben elk een eigen
beeldtaal die de wereld een stukje
mooier maakt. Elk van de deelnemers draagt een nominatie op zak
van het Young Art Fund in Amsterdam. Naast Amber Toorop en Esther Hovers zijn dat de fotografe Doris Jongerius en videokunstenaar Francisca Lai. Zij tonen er hun
eigen zeer persoonlijke blik op de
wereld. Het KCA is trots dat het gelukt is om deze jonge kunstenaars in
huis te halen.
Doris Jongerius
Doris Jongerius studeerde af aan de
Academie van Beeldende Kunsten
in Den Haag in Den Haag. Zij heeft
het met haar werk over het thuis,
over het gevoel van thuis en de
vraag wat dat thuis nu is. In de serie
een ‘Sense of home’ laat ze de leefwereld zien van afgewezen asielzoekers die voornamelijk in garages
leven. Ze heeft er een boek over gemaakt dat werd genomineerd voor
de Unseen dummy Award. Volgens
het Artfund zijn de foto’s zeer integer gemaakt en doen ze recht aan
de mensen en het onderwerp. Of
zoals de Koninklijke Academie het
zegt: “De hedendaagse professionele fotograaf verstaat zijn/haar vak
in technische en esthetische zin en
is tegelijkertijd in staat om beteke-

nis, symboliek en waarde van een
gecreëerd fotografisch beeld over te
brengen op de beschouwer. “
Francesca Lai
Tot slot de van oorsprong Italiaanse Francesca Lai. Lai is een multidisciplinair kunstenaar die onder
andere korte films, vol van kleur en
vorm maakt. Films die bijvoorbeeld
handelen over een ongebruikelijke
handeling. Zij gebruikt het lichaam
daarbij als materiaal. Ze is niet bang
om met een paar lange haren een
heel concert gegeven. Dat doet ze
ook met een harp of in een koor.
Muziek of soundscapes zijn dan ook
een belangrijk onderdeel van haar
werk. Verrassend werk dat soms
haast onopgemerkt in het andere
overgaat. Met haar werk onderzoekt
ze de grenzen tussen het tastbare
en het virtuele op basis van de mogelijkheden die de nieuwe technieken bieden. Een simpel statement
gaat ze daarbij ook niet uit de weg.
Het op een kubus vastgeplakte vijf
eurobiljet zal door heel wat handen
beroerd zijn om te voelen of het vast
zit of niet. Een grapje, maar toch…
het is een subtiel commentaar op de
commercie in al haar verschijningsvormen.
Zoals gezegd, zeer de moeite waard
en nog tot en met zondag 16 oktober te gaan zien in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Open donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur. De toegang is
gratis.

75+ Club op bezoek bij
Dillewijn Zwapak
Aalsmeer - De 75+ club van
de Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer wordt gevormd door een
vijftigtal bedrijven, die allen minimaal 75 jaar oud zijn en gevestigd
in Aalsmeer en Kudelstaart. Tweemaal per jaar wordt een bedrijfsbezoek gebracht aan één van de
leden. Op 5 oktober was de club
te gast bij Dillewijn Zwapak, gelegen aan de Turfstekerstraat. Na een
welkomstwoord van voorzitter Berry Philippa kreeg directeur Mark de
Krosse het woord. Met veel enthousiasme schetste hij de ontwikkeling
van Dillewijn Zwapak. Al 80 jaar levert het bedrijf kwalitatief hoogwaardig verpakkingsmateriaal aan
de bloemen- en plantenbranche.
Er werken 150 mensen. Vervolgens
gaf Age Siebbeles, Manager Marketing & Communicatie, uitleg over
het assortiment. Op het hoofdkantoor in Aalsmeer bedenkt een team
van ontwerpers jaarlijks tientallen
designs en productvormen. Zij laten
zich daarbij inspireren door trendwatchers en behoeften van klanten.

De meeste van deze producten worden wereldwijd door eigen of exclusief voor Dillewijn Zwapak werkende fabrieken geproduceerd. Op deze manier is het bedrijf in staat continu kwalitatief hoogwaardige producten te leveren onder zeer concurrerende voorwaarden. Het uitgebreide assortiment van Dillewijn
Zwapak is ook verkrijgbaar bij de
winkels op de veilingen in Aalsmeer,
Honselersdijk, Eelde en Ede. Daarnaast zijn de artikelen 24/7 verkrijgbaar via de webshop.
Na deze presentatie gaven de beide heren een rondleiding door de
showroom en het magazijn. De bezoekers waren duidelijk onder de
indruk. De bijeenkomst werd afgesloten in de kantine, waar onder het
genot van een hapje en een drankje gelegenheid was om bij te praten.
Het bestuur van de Vrienden kijkt
terug op een zeer geslaagd bedrijfsbezoek.
Het volgende bedrijfsbezoek van
de 75+ Club zal in het voorjaar van
2017 plaatsvinden.

Opening AM match met
congres gevierd

Lezing ‘Alles begint bij
Bach’ in het Boekhuis
Aalsmeer - Waar vorige maand
de popmuziek centraal stond in
het Boekhuis met het concert ‘Inside McCartney’, komt in oktober de
klassieke muziek aan bod. Vrijdag
21 oktober geeft journalist Merlijn
Kerkhof een lezing met muziekfragmenten over zijn boek ‘Alles begint
bij Bach’. Wat is klassieke muziek,
waar komt het vandaan? Wat zijn de
meest voorkomende stijlen? Waarom zijn de meeste bekende componisten Duits? Wat is er zo goed aan
de Negende symfonie van Beethoven of de atonale muziek van Arnold
Schönberg, en hebben we eigenlijk
een Nederlandse Mozart gehad?
In ‘Alles begint bij Bach’ geeft de
30-jarige Kerkhof antwoord op die
vragen. Het boek is geen complete
muziekgeschiedenis, maar een verhaal van iemand die zijn onbegrensde liefde voor muziek met passie
wil overbrengen. Een toegankelijk
en vermakelijk begin van een muzikale ontdekkingstocht. Dirigent
Jaap van Zweden noemde het boek
‘een inspirerende wegwijzer naar
de wereld van de klassieke muziek’. Het AD schreef: ‘Muziekjournalist Merlijn Kerkhof (1986) is tijdens klassieke concerten vaak de
jongste in de zaal. Tijd voor wat ontwikkelingswerk, dacht Kerkhof, en
hij schreef het boek Alles begint bij
Bach, waarin hij pakkend en humor-

vol uitlegt wat de kracht van klassieke muziek is en waarom het niet eng
en exotisch is.’
Kerkhof is schrijver, journalist en
muziekcriticus voor onder meer
NRC Handelsblad. Hij komt uit
een creatieve familie. Vader Wim
Kerkhof is muzikant bij The Amazing Stroopwafels en grootvader
Frits Vogel was kunstenaar en is in
Aalsmeer bekend vanwege het feit
dat hij ruim twintig jaar het bloemencorso ontwierp.
De lezing in het Boekhuis begint
vrijdag 21 oktober om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Entree: 5 euro inclusief koffie, thee of fris. Opgeven: boekhuis@boekenhof.nl of telefonisch 0297-324454.

Aalsmeer - Vrijdag 30 september is
de opening van AM match gevierd
met een Ondernemerscongres over
de Participatiewet. Meer dan zestig ondernemers en HR-managers
uit Amstelland en Meerlanden lieten zich inspireren door praktijkverhalen van topondernemers Oos
Kesbeke (Kesbeke Fijne Tafelzuren),
Angeline Kierkels (Meerlanden) en
Leonore Nieuwmeijer (Asito). AM
match is opgericht om een succes
te maken van de nieuwe Participatiewet, die sinds 1 januari 2015 van
kracht is. Directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg Bernard ter Haar gaf het officiële startsein met 140 gekleurde rozen, symbool voor het jaarlijks aantal nieuwe
banen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt waar AM match
wil creëren. De nieuwe organisaties
ondersteunt bedrijven en organisaties bij de integratie van mensen uit
de bijstand en de Wajong. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en
Uithoorn zijn eigenaar. Het bestuur
van AM match wordt gevormd door
de wethouders sociale zaken van de
vijf gemeenten. Voor Aalsmeer is dit
wethouder Ad Verburg. De dagelijkse leiding is in handen van directeur
Anton van den Hoed.
Menselijk ondernemen
Menselijk ondernemen is de maatstaf bij succesvolle bedrijven Kesbe-

ke Fijne Tafelzuren, Meerlanden en
Asito. En als het even kan, zonder
gedoe. Daarom roepen Oos Kesbeke, Angeline Kierkels en Leonore Nieuwmeijer de overheid op tot
stimulerende maatregelen voor inclusief ondernemen. Uit een eerdere marktverkenning bleek dat ondernemers uit de regio AmstellandMeerlanden zeer bereid zijn om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De
opkomst van het Ondernemerscongres getuigt daar ook van.
Bezwaren zijn er echter ook. Zo
brengt het vast in dienst nemen van
een medewerker uit de Participatiewet veel administratieve rompslomp met zich mee. Dat ondervond
ook Directeur-generaal Bernard ter
Haar toen hij medewerkers een vast
dienstverband aanbood op zijn ministerie. Ook het banenquotum valt
niet goed. Daarnaast wees Oos Kesbeke op de gebrekkige informatievoorziening vanuit overheidsinstantie.
Het belang van een baan
“Een baan geeft mensen waarde,
richting en het gevoel om ergens bij
te horen,” sprak Angeline Kierkels
van Meerlanden. “Zolang we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijzonder blijven vinden, dan
wordt het nooit normaal.” Het is een
kwestie van ‘gewoon doen’ onderstreepten de drie sprekers.

Cabaretvertelling ‘Vertel
me wat over vriendschap’
Aalsmeer - René van den Beld, cabaretier, theoloog en oud-predikant
toert rond met zijn vertelling: ‘Vertel me eens wat over vriendschap’.
Hoeveel vrienden heeft een mens
eigenlijk? Wat zijn de kenmerken
van vriendschap? Wat zijn vrienden
in een tijd van ‘ontvrienden’? In deze
globale wereld waar ‘dorpsgewijs’
gewoond wordt, kan nadenken over
vriendschap wel eens het elfde gebod zijn: ‘Gij zult het woord vriendschap niet ijdel gebruiken’. In deze cabaretvoorstelling wil Van den
Beld als een ouderwordende padzoeker op zoek gaan naar de betekenis van vriendschap. In zijn bagage sluimert zijn eigen levenservaring en de lectuur die Van den Beld
onderweg zoal tegengekomen is. Bij
alles wat hij las, komt toch steeds
als meest heldere formulering de

uitspraak van de filosoof Montaigne
bij hem boven: ‘Als men bij mij zou
aandringen te zeggen: waarom ik
van hem hield, voel ik dat dit alleen
uitgedrukt kan worden door te antwoorden: Omdat hij het was, omdat
ik het was’. Van den Beld nodigt u
uit met hem het pad van de vriendschap te verkennen. Bij de vertelling wordt muziek gespeeld van onder andere Shostakovich, Jacques
Brel, Herman van Veen, Arvo Pärt,
Vivaldi, Joe Cocker en J.S. Bach. Deze voorstelling wordt gepresenteerd
door de Protestantse Gemeente in
samenwerking met de Doopsgezinde Kerk op maandag 17 oktober van
19.30 tot circa 21.30 uur in de Open
Hof Kerk, ingang Sportlaan 86. Inloop met koffie is vanaf 19.15 uur,
geen pauze. Toegang 5 euro, koffie
en thee zijn gratis.

Herfstkienavond bij SVK
Kudelstaart - Donderdagavond 20
oktober organiseert de Supporters
Vereniging Kudelstaart een herfstkienavond. De prijzen deze avond
hebben betrekking op de komende
herfst periode. Veertig fantastische
prijzen liggen te wachten op een
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn
kienblaadje vol heeft, mag als eerste
een keuze maken uit de vijf prijzen
die in elke ronde te winnen zijn. Na
vier ronden komt er een pauze om
even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht ronden gespeeld zijn komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro. Iedereen is van harte welkom en

neem een buurvrouw, vriend, vriendin of familielid mee naar deze gezellige kienavond in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Aanvang 20.30 uur.

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Op dinsdag 18 oktober
houdt Ons Genoegen weer een gezellige kaartavond in De Meander
in de Clematisstraat. Aanvang 19.30
uur. Zaal is open vanaf 19.00 uur. De
toegangsprijs is ongewijzigd, dus 3
euro inclusief koffie of thee. De eer-

“Trots op mooie bedrijven in Aalsmeer”

Robijns BV hofleverancier
Aalsmeer - Op vrijdag 7 oktober
onthulden burgemeester Jeroen
Nobel en Fred van Olphen, directeur
van Robijns B.V., op een feestelijke
bijeenkomst het wapenschild hofleverancier bij de ingang van het bedrijf dat al jaren in Aalsmeer is gevestigd. Deze bijzondere koninklijke onderscheiding is uitsluitend
voor bedrijven van bewezen kwaliteit, continuïteit en een zeer goede
reputatie in de regio. Burgemeester
Jeroen Nobel: “Aalsmeer mag trots
zijn op de vele mooie bedrijven in
haar gemeente. Zij zijn een economische motor in de regio. Robijns is
daar een goed voorbeeld van en laat
zien hoe gevarieerd de bedrijvigheid
in Aalsmeer is. Het predikaat Hofleverancier is een bijzondere onderscheiding en een erkenning van
de kwaliteiten van Robijns. Wij hebben in Aalsmeer een aantal bedrijven met het predikaat Koninklijk en
nu dus ook een hofleverancier. Daar
zijn wij trots op.”
Fred van Olphen, directeur Robijns
B.V.: “Ook wij zijn trots op het predikaat Hofleverancier. Ondernemen is
de laatste jaren niet makkelijker geworden. Toch geloof ik dat voor Robijns een goede toekomst is weggelegd. We werken met een fantastisch team, voeren een toonaangevend en prestigieus assortiment en
hebben veel en vooral trouwe klanten. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en zullen blijven
innoveren. Hopelijk is het predikaat

Hofleverancier ons daarbij tot steun.
Het schept verplichtingen en verwachtingen. Ik ben ervan overtuigd,
dat niemand daarin teleurgesteld
zal worden.”
Robijns BV werd in 1915 opgericht
als groothandel in kappersgereedschappen. Via de inkoop van scharen en messen groeide het bedrijf
uit tot een van de meest toonaangevende importeurs van outdoor artikelen in Nederland. Robijns importeert meer dan twintig outdoor merken uit de hele wereld. Het van oorsprong familiebedrijf is in 2014 overgenomen door Fred van Olphen,
voormalig eigenaar van Beversport.
Bedrijven met het predikaat Hofleverancier mogen het Koninklijk Wapen voeren en de titel ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’.

7e Pompoenenspeurtocht
voor kinderen in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 22 oktober
wordt alweer voor de zevende keer
een pompoenenspeurtocht voor
kinderen georganiseerd. In de Zijdstraat komt een gezellige versierde
kram te staan waar tussen 13.00 en
15.00 uur een deelnamekaartje afgehaald kan worden. Het is de be-

Netwerken bij
Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag
13 oktober, vindt de 47ste editie
plaats van de netwerkbijeenkomst
Borrel Aalsmeer. Iedereen is vanaf 17.00 uur welkom bij à Resto Bar
& Brasserie op het terrein van FloraHolland aan de Legmeerdijk. Elke
editie worden er weer opdrachten
vergeven, het netwerk qua contacten uitgebreid en inspiratie opgedaan. Ook staat er om 20.00 uur een
lange tafel klaar om samen te dineren (deelname niet verplicht). Verhinderd? Noteer dan alvast 10 november en 8 december in de agenda, elke tweede donderdag van de
maand. Neem gezellig een relatie,
collega, vriend of partner mee.Ook
werkzoekenden zijn welkom.
ste speelavond was het ondanks de
warmte gezellig druk en de punten
werden als volgt verdeeld: klaverjassen, 1. Jopie Overdijk met 5190
punten, 2. Rudolf Haussler met 4982
punten en 3. Ferry Goede met 4918
punten. De poedelprijs was voor
mevrouw Wegman met 3759 punten. Bij het rummicuppen won Alie
Hoving met 26 punten en Rieta Wiebes was met 102 punten goed voor
de poedelprijs. De volgende avond
zullen de punten ook weer mee tellen voor het overall klassement zowel voor het klaverjassen als het
rummicuppen. noegen.

doeling dat de jongens en meisjes met behulp van dit jaartje vijftien pompoenen zoeken in de etalages van winkels in het Centrum.
De prijsuitreiking is direct na afloop
van de speurtocht. Vorig jaar namen
150 kinderen deel. De ondernemers
van Meer Aalsmeer hopen ook dit
jaar vele jongens en meisjes te mogen begroeten. De geplande boekenmarkt deze maand gaat overigens niet door. Noteer alvast zaterdag 10 december. Deze dag wordt
een sfeervolle wintermarkt gehouden in het Centrum.

Videoverslag
Japanse Koihunt
Aalsmeer - De Aalsmeerse ondernemer Stefan Koster is van 10 oktober tot en met 10 november in Japan om prachtig gekleurd Koi voor
zijn vijverspeciaalzaak in te kopen.
Gedurende deze maand gaat hij op
bezoek bij zo’n 50 topkwekers van
de gekleurde karpers. Om de vijverliefhebbers in Aalsmeer en wijde omtrek te laten meegenieten van
zijn reis, maakt Stefan dagelijks een
video verslag. Het zorgvuldig selecteren van de vissen staat op de eerste plaats, maar er is ook tijd voor
ontspanning. Samen met de meereizende klanten bezoekt hij de nodige tempels, slaat het gezelschap
op hilarische wijze een balletje op
een golfgreen en nemen ze de kijker mee naar een typisch Japans
restaurant. Menig Koi-liefhebber zit
’s avonds laat, gezien het tijdsverschil, met smart te wachten op het
volgende vermakelijke filmpje.
De videoverslagen van Arts & Ants
worden via het youtube videokanaal, genaamd KOI TV, inmiddels
door zo’n 1000 volgers bekeken.
Kortom Aalsmeer is er op Koi-gebied een BN-er rijker!

12 Nieuwe Meerbode

• 13 oktober 2016

Zazen: Tien yogalessen en
workshops tot eind 2016
Aalsmeer - De komende maanden
organiseert Zazen volop workshops
om je yogabeoefening te verrijken.
Ben je op zoek naar meer verdieping en wil je bijvoorbeeld meer weten over Yantra yoga en oefeningen
hiervoor? Of over Tratak meditatie?
Of Klankschalen? Wees welkom en
kijk op de website www.zazenyoga.
nl om het lesaanbod en de workshops te ontdekken. Na de herfstvakantie kun je instromen in de wekelijkse lessen. Nog tien tot het einde
van het jaar. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk. De oefeningen
variëren van subtiel tot uitdagend en
worden altijd aangepast aan ieders
mogelijkheden. Alle bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom en
gewrichten komen aan bod. Zazen
Yoga is een vorm van hatha yoga die
uitgaat van de eenheid van lichaam
en bewustzijn waarbij de adem de
verbinding vormt. Kenmerkend voor
Saswitha Yoga is de manier waarop
je de adem gebruikt als middel om
in jezelf die verbinding te ervaren.
Een les bij Zazen bevat een evenwichtige verdeling tussen staande,

zittende en liggende houdingen. De
klassieke hatha-yoga-sana’s voer
je eerst dynamisch uit, als voorbereiding tot de statische houding. De
adem is de dragende kracht van elke beweging. Door concentratie op
de adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt tot verstilling.
Aanmelden voor de lessen of workshops kan door een e-mail te sturen
naar info@zazenyoga of bel Marijke
Ohlenbusch: 06–24767468. Adres:
Aalsmeerderdijk 460.

Nog twee bedrijfsunits te koop

Vordering verkoop laatste
fase A4Kwartier
Rijsenhout - Inmiddels vordert de
verkoop van de bedrijfsunits op het
industrieterrein in Rijsenhout gestaag. Deze moderne en ruime bedrijfsunits, gelegen op steenworp
afstand van de snelweg A4 worden
nu verkocht en naar verwachting
medio 2017 opgeleverd. De eerste
fase is al in 2014 gebouwd. Wegens
het succes van de eerste fase is nu
de tweede fase in de verkoop. De
verkoop gaat voorspoedig en er zijn
de afgelopen maanden al drie units
verkocht. Op dit moment zijn er nog
slechts twee bedrijfsunits te koop.
A4Kwartier is ideaal gesitueerd in
Rijsenhout, op slechts 2 autominuten van de snelweg A4 (via de nieuwe op- en afrit), maar ook op korte
afstand van Schiphol en Aalsmeer.
De tweede fase wordt gerealiseerd
in medio 2017. U kunt dus snel beschikken over uw eigen unit op

maat die nu grotendeels nog naar
wens kan worden afgebouwd! Standaard worden de units opgeleverd
met een gedeelte tussenvloer, als
meerwerk kan de tussenvloer worden uitgebreid. Verder is in principe alles mogelijk qua afbouw mits
de kopers op tijd zijn met de aankoop. De units hebben een degelijke en nette uitstraling en worden
gebouwd met kwaliteitsmaterialen
en door ervaren vakmensen, zodat
de units er jarenlang goed uit blijven
zien en relatief weinig onderhoud
nodig hebben. Er is al een casco
unit vanaf 115.000 euro VON exclusief BTW (106 vierkante meter bvo).
De verkopende makelaars van dit
project zijn Mantel makelaars uit
Aalsmeer en Van Luling Bedrijfs
Onroerend Goed uit Rijsenhout. Zij
kunnen alles over het project vertellen.

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Pannenkoeken eten in wijkpunt Voor Elkaer
Op 20 oktober is er in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ onbeperkt pannenkoeken
eten van 12.00 - 14.00 uur. Opa/oma, u kunt ook gezellig pannenkoeken
eten met uw kleinkinderen, buurmeisje/ buurjongen! Ook voor niet
opa´s en oma´s. U kunt reserveren bij de gastvrouwen 0297 - 82 09 79.

Bestuurders Greenport op
bezoek bij GreenBalanZ
Aalsmeer - Op 7 oktober zijn de
voorzitter van Greenport Aalsmeer,
burgemeester Jeroen Nobel en
Ad Verburg, bestuurder Innovatie Greenport Aalsmeer, op werkbezoek geweest bij GreenBalanZ.
Samen met projectleider Innovatie Jan-Willem Donkers spraken zij
met eigenaar Lennard van der Weijden over zijn bedrijf, innovatie en
duurzaamheid. De bestuurders willen weten wat er leeft onder ondernemers wat zij belangrijk vinden,
maar ook om innovatierichtingen te
bespreken. De Greenport Aalsmeer
kan daarin faciliteren: de Greenport
Aalsmeer zet met ondernemers projecten op en gaan op zoek naar financiering hiervoor. Gesproken is
over Warmtenet en de mogelijke
CO2 aanvoer die kansen kan bieden. Ook is gesproken over de mogelijke inzet van Innovatiekracht van
Greenport Aalsmeer bij een marktonderzoek voor een nieuw concept. Jeroen Nobel, burgemeester Aalsmeer en voorzitter Stichting Greenport Aalsmeer: “GreenBalanZ is weer zo’n mooi sierteeltbedrijf in de Greenport Aalsmeer
dat voortdurend met innovatie bezig is. Door met elkaar in gesprek te
gaan en kennis te delen kunnen we
elkaar op verschillende gebieden
versterken, zoals onderwijs, innovatie, infrastructuur, kennis.” Ad Verburg, Wethouder EZ Aalsmeer en
bestuurder Kennis en Innovatie van
de Greenport Aalsmeer: “Wij helpen
als Greenport Aalsmeer de sierteeltondernemers uit de regio door de
verbinding te leggen tussen ondernemers met de kennisinstituten. Op
deze manier creëren gezamenlijk
projecten, waar wij in samenwerking financiering voor zoeken.” Lennard van der Weijden: “Heel goed

dat Greenport Aalsmeer er is. Net
als mijn bedrijf zijn ze voortdurend
bezig met innovatie. Mijn bedrijf is
net bezig met een marktverkenning
voor een nieuw concept met een
aantal andere bedrijven. Bij deze
innovatie kunnen we de steun van
Greenport en kennis en onderwijs
goed gebruiken. We hebben gelijk
een vervolgafspraak gemaakt.”
GreenBalanZ heeft in 2014 de eerste volledig biologische Phalaenopsis orchideeën op de markt gebracht
hebben. Baanbrekend voor de Nederlandse sierteeltsector en spraakmakend voor de internationale sierteelt- én biologische markt. GreenBalanZ is continu op zoek naar mogelijkheden om het productieproces
nog groener te maken. Tien procent
van hun productie is biologisch,
Skal-gecertificeerd (volgens strenge
Europese regels die de hele biologische keten controleren). De overige negentig procent is groen, ofwel
100% green. GreenBalanZ gebruikt
beduidend minder gas dan collega telers. Dit omdat zij gebruik maken van het ‘Kas zonder Gas’ principe. Ze slaan de overtollige zomerwarmte op. In de winter wordt deze warmtebuffer gebruikt om de kas
te verwarmen. Hierdoor hebben ze
in de winter veel minder gas nodig
om de juiste temperatuur te creëren. Het gasverbruik is hierdoor met
1.1 miljoen kuub gereduceerd. Dit
komt overeen met het verbruik van
ruim 700 huishoudens per jaar. Ook
is de ongedierte- en onkruidbestrijding helemaal biologisch. GreenBalanZ blijft op zoek naar innovatie op allerlei gebieden. Van innovatie van nieuwe soorten tot innovatie in markt- en marketingconcepten. Zo testen ze 500 soorten nieuwe soorten per jaar.

Stemmen kan tot en me 31 december

Nominatie Studio’s Aalsmeer
voor beste congrestheater

Vlag uit bij Meerlanden!
Rijsenhout - De vlag hangt weer
uit bij Meerlanden! In navolging op
vijftien medewerkers die in maart
slaagden voor hun MBO-diploma,
hebben afgelopen week zes medewerkers hun diploma voor beroepsopleiding MBO1 Afvalinzameling
ontvangen. De totale groep bestond
uit vijftien deelnemers: de opleiding
werd ook gevolgd door medewerkers van collegabedrijven Avalex
en Spaarnelanden. Duurzame inzetbaarheid en inclusief ondernemen zijn belangrijke waarden voor
Meerlanden. Niet voor niets is één
van de strategische doelstellingen
‘Meer mogelijkheden voor mensen’.
Het grondstoffen- & energiebedrijf
biedt arbeidskansen voor iedereen;
op negen locaties werken meer dan
500 mensen op alle werk- en denkniveaus. Meerlanden streeft naar inzet van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, ook bij ketenpartners zodat social return een vaste
waarde wordt in de samenwerking
met anderen. Meerlanden zorgt ervoor dat haar medewerkers bijblijven in hun vak. Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling staan hierbij voorop.

Opleidingsplan
Meerlanden heeft een vijfjarig opleidingsplan voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de
bedrijfsonderdelen Afval & Milieu
en Openbare Ruimte. Dat plan bestaat uit functiegerichte trainingen
en MBO-1 en -2 opleidingen. Ook
zijn er verschillende communicatietrainingen en coachingtrajecten.
Dit draagt niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling, maar ook
aan de kwaliteit van de dienstverlening aan gemeenten, bewoners en
bedrijven. Meerlanden gelooft dat
een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na
hergebruik en recycling als nieuwe
producten worden teruggebracht
in de kringloop. Een samenleving
waarbij de openbare ruimte ook leverancier is van grondstoffen. Een
samenleving waar mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt kansen
krijgen. Samen met haar stakeholders wil Meerlanden de regionale samenleving circulair maken én
de werkgelegenheid regionaal versterken en bevorderen. Haar missie:
“Samen sneller circulair!”

Aalsmeer - Studio’s Aalsmeer is
door vaktijdschrift Meetings genomineerd voor het beste congrestheater van het jaar. Dit is de eerste editie van deze nieuwe categorie op de Meetings Awards. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens
het Meetings Business event op 23
januari 2017 in Slot Zeist. Voor deze categorie zijn nog vier andere
congrestheaters genomineerd. Het
AFAS Circustheater Scheveningen,
Theater Amsterdam, Zaantheater
uit Zaandam en ZIMIHC uit Utrecht
maken het lijstje compleet.
Floris van Beek, de directeur van
Studio’s Aalsmeer, spreekt zijn trots
uit over de nominatie. “Achter Studio’s Aalsmeer staat een sterk commercieel team dat er altijd voor zorgt
dat de bijeenkomst zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de
opdrachtgever. Met behulp van één

van de grootste LED-schermen van
Nederland, worden presentaties op
een geheel nieuwe wijze ondersteund. Ook kunnen wij verschillende presentatiemodules aanbieden. Denk hierbij aan vaste showblokken, een pauzeact of interactieve stemkastjes. Dit maakt ons onderscheidend en geeft ons ook een
beetje attitude. Wij vinden dan ook
dat een congres best ‘leuk’ mag
zijn.” Het congrestheater van Studio’s Aalsmeer heeft een capaciteit
van circa 780 bezoekers. De sfeervolle en warme uitstraling van het
congrestheater laat een vleugje entertainment met de zakelijke bijeenkomsten samenkomen.
Stemmen kan tot en met 31 december 2016 en is mogelijk via www.
bestecongrestheatervanhetjaar.nl/
stem. Studio’s Aalsmeer zou graag
uw/jouw stem ontvangen.

Optreden Fratres Corona in Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 26 oktober is er een optreden van Fratres Corona; een
middag in Wenen, muziek van o.a. Johann Strauss en beeldmateriaal van
bekende gebouwen uit Wenen. Aanvang 14.30 uur in de grote zaal van
het zorgcentrum.
Thema avond in wijkpunt Voor Elkaer
Iedere laatste vrijdag van de maand hebben wij een thema avond in
wijkpunt Voor Elkaer. Deze maand op vrijdag 28 oktober is het thema:
‘Oktoberfest’. Het Oktoberfest (Duits voor oktoberfeest) is een jaarlijks
volksfeest in München. Het geldt als het grootste bierfestival ter wereld
Deze avond laten wij u kennis maken met de Duitse keuken met
o.a. Sauerkraut mit eisbein, ossenstaartsoep uit het zwarte
woud, schwarzwaldergebak en natuurlijk een Duits biertje
of wijntje. De prijs voor dit oktoberfest menu is €15,- p.p.
Aanvang van deze avond is 17.30 uur.
Voor reserveringen kunt u bellen naar 0297 820979.
3-gangendiner in restaurant ´Voor Elkaer´ in Kudelstaart
Komt u a.s. woensdag en/of vrijdagavond gezellig bij ons eten.
Voor maar € 9,- krijgt u een heerlijk 3-gangen menu met op woensdag een tropische rijst cocktail, schouder karbonade geserveerd met
brocolli+ paprika-roomsaus, aardappelen uit de oven en een fantasie
salade. Als dessert: aardbeienpudding. Vrijdag bestaat het menu uit een
Heldere aspergesoep, kipsate met satesaus, nasi goreng, hamreepjes,
kroepoek, atjar en gebakken uitjes. En als dessert ananascompote.
Voor reserveringen/inlichtingen kunt u bellen met 0297 82 09 79. Nobelhof 1,
Kudelstaart.

Feestelijke aflevering 15 bedrijfswagens

Veel kortingen tijdens het
Nieuwendijk Business Event
Aalsmeer - Donderdag 6 oktober knalde de champagne bij Bosman Van Zaal. Maar liefst 15 nieuwe Renault bedrijfswagens werden
in gebruik genomen. Ondernemers
die ook toe zijn aan vervanging van
hun zakelijke auto zitten de komende twee weken goed bij de regionale Renaultdealer. Tijdens het Nieuwendijk Business Event profiteren
zij van zeer royaal voordeel.
Bosman Van Zaal is een grote speler
in de tuinbouwsector. In de hele wereld bouwen zij kassen en voorzien
die van de beste materialen en de
nieuwste technieken voor een duurzame teelt en optimaal bedrijfsresultaat. Het bedrijf koos er dit jaar
voor een deel van het wagenpark
te vernieuwen. Renault Nieuwendijk bleek hiervoor de juiste partner.
De Renault Master en Trafic zijn uitstekend geschikt voor de serviceverlening van Bosman Van Zaal. Het
prettige contact en de fijn verlopen
onderhandeling met de Renaultdealer waren doorslaggevend voor de
keuze van Marco Braam, directeur
bij Bosman Van Zaal. Ook speelt
mee dat Nieuwendijk op een steenworp afstand is gelegen en over alle faciliteiten en kennis beschikt om
de bussen goed in vorm te houden.
Mooie dag voor servicemonteurs
De servicemonteurs die dagelijks
vele kilometers afleggen waren heel

blij met hun nieuwe wagens. Zij lieten zich verrassen door alle moderne snufjes, het aangename zitcomfort, de grote laadruimte met ingebouwde kasten en het glimmende
exterieur voorzien van de nieuwe
huisstijl. Toen Renault Nieuwendijk
bovendien op de proppen kwam
met een bierpakket en drankjes en
hapjes voor de hele crew kon hun
dag helemaal niet meer stuk. Nieuwendijk bedankt Bosman Van Zaal
voor het gestelde vertrouwen en
wenst alle servicemonteurs veel rijplezier en veilige kilometers in hun
nieuwe Renault!
Zakelijk rijden
Ongetwijfeld is het ook voor andere
ondernemers in de regio interessant
om te kiezen voor Renault Bedrijfswagens van Nieuwendijk. Zij vallen
van 12 tot 24 oktober met hun neus
in de boter.
In deze twee weken gelden kortingen tot maar liefst 25 procent op
aankoop van een nieuwe Renault
en geldt een rentepercentage van
0 procent op Financial Lease. De
showrooms van Nieuwendijk in Lijnden, Hillegom en Aalsmeer zijn ingericht met het beste dat Renault te
bieden heeft op het gebied van bedrijfs- en personenauto’s. De specialisten van Nieuwendijk beantwoorden graag alle vragen van ondernemers over zakelijk rijden.

Jouw Marktkraam Aalsmeer
doneert aan KWF
Aalsmeer - Jouw Marktkraam
Aalsmeer bestaat alweer 1 jaar!
“Hoogste tijd om een donatie te
doen aan het goede doel”, aldus Petra Koster, eigenaresse van Jouw
Marktkraam Aalsmeer. Het goede
doel is het KWF. Een fonds waar bijna iedereen op een of andere manier wel mee te maken heeft. Dat
dit een mooi doel is merken de dames iedere keer weer als er huurders hun niet verkochte spullen doneren aan de goede doelenkraam.
“En nu kunnen we een kleine dona-

tie doen vanwege ons jubileum. Dat
geeft een goed gevoel, iedere euro
is nodig. Geweldig dat we dit kunnen doen”, vinden Joke, Petra en
Elaine. “We gaan het behaalde bedrag zo snel mogelijk overmaken.
En de goede doelen kraam blijft natuurlijk ook nog steeds in de winkel.
Loopt er gerust een langs wanneer
u in de winkel komt, wellicht staat er
iets leuks voor u tussen en hiermee
steunt u gelijk het goede doel, hoe
mooi is dat!” Jouw Marktkraam is te
vinden in de Ophelialaan.
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te transformeren naar een parkachtige en bloemrijke omgeving wil De
Bovenlanden meer toeristen kennis
laten maken met de geschiedenis
van de bloementeelt en de seringencultuur in het bijzonder. Tegelijkertijd wil de stichting het groene
karakter van het gebied bewaren.

“Ik denk dat we heel ver kunnen komen in dit gebied”

Plan Seringenkamer gooit
hoge ogen bij provincie
Aalsmeer - Het plan van Stichting
De Bovenlanden om een belangrijk deel van het Aalsmeerse cultureel erfgoed te bewaren en tegelijkertijd te ontsluiten voor toeristen is goed ontvangen bij de provincie Noord-Holland. Met dit plan
De Seringenkamer gedoopt, doet
de stichting mee aan de ideeënwedstrijd HollandCall van de provincie. Deze wedstrijd is voor de

derde maal uitgeschreven en winnaars krijgen hulp om de plannen
ook daadwerkelijk te realiseren.
Het plan De Seringenkamer is nu al
twee rondes verder. Op 1 december
worden de beste drie plannen geselecteerd. De winnaars krijgen startkapitaal en deskundige begeleiding.
Het plan van De Bovenlanden zit nu
bij de beste tien ideeën. Het bestuur
krijgt daardoor steun van deskundi-

gen en het netwerk van de provincie om het idee Seringenkamer om
te vormen tot een product dat aantrekkelijk is voor toeristen. De basis
voor het idee ligt in de gedachte dat
de seringenteelt niet tot in lengte
van dagen zal blijven bestaan. Het
plan dat de stichting heeft gemaakt
gaat over het gebied tussen de Historische Tuin en het poeltje bij jachthavenbedrijf Otto. Door het gebied

Alle 27 kinderburgemeesters op de trap van het gemeentehuis. Zoek ‘onze’ Sophie van Raaphorst en Vince Boom…
Foto: www.kicksfotos.nl

Eerste landelijke dag geslaagd!

27 Kinderburgemeesters
in actie voor vluchtelingen
Aalsmeer - Liefst 27 kinderburgemeesters waren afgelopen zaterdag 8 oktober aanwezig op de eerste kinderburgermeestersdag in
Aalsmeer. De kinderen en hun ouders werden in de ochtend welkom
geheten door wethouder Gertjan
van der Hoeven en de huidige kinderburgemeester Sophie van Raaphorst in de Historische Tuin. Het
werd een dag van ontmoeten, inspireren, luisteren, leren, verbinden, lachen, dansen en actieplannen maken voor alle 27 kinderburgemeesters van Nederland. De kinderburgemeesters kwamen voor de eerste
landelijke kinderburgemeestersdag
uit Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Epe, Gouda, Halderberge, Heusden,
Houten, Kapelle, Leeuwarden, Nuenen, Overbetuwe, Rijswijk, Sint Michielsgestel, Zandvoort, Zoetermeer
en Zuidplas.
Samen sparren
Na de ontvangst mochten alle meegekomen ouders in de rondvaartboten stappen voor een heerlijk en

verrassend tochtje over de Westeinderplassen met haar prachtige
doorvaarten. De kinderburgemeesters namen plaats op de tribune van
de veiling in de Tuin en gingen onder begeleiding van kinderombudsman Margrite Kalverboer in gesprek om van elkaar te leren hoe ze
de stem van jongeren in de lokale
politiek beter kunnen laten horen.
Oud-Kinderburgemeester
Vince:
“Door samen te sparren als kinderburgemeesters komen er meerdere
ideeën en dus ook meer oplossingen”. Kinderburgemeester Sophie:
“Ik vond het erg leuk dat we meteen een groepsapp hebben aangemaakt, zo blijven we in contact met
elkaar.”
“Geweldige ideeën”
Margrite Kalverboer maakt een
tour door Nederland waarbij ze zoveel mogelijk kinderen en jongeren
spreekt over wat er volgens hen verbeterd moet worden: “Het was fantastisch om met de 27 kinderburgemeesters in gesprek te gaan; wat

een geweldige ideeën leven er onder deze kinderen. We hebben het
gehad over pesten, armoede, veiligheid en wat we voor vluchtelingenkinderen kunnen doen.” Margrite
Kalverboer gaf ook aan dat ze zeker
in contact wil blijven met deze kinderburgemeesters.
Vervolgens werd naar het gemeentehuis gewandeld. Hier wachtte een
groep kinderen van vluchtelingen
op de kinderburgemeesters. Onder leiding van televisiepresentator Klaas van Kruistum werd met
elkaar gepraat. De populaire Klaas
van Kruistum van Zapp3 werd overigens met gejuich ontvangen. En
natuurlijk wilde iedereen een selfie maken met Klaas. Hij begeleidde het gesprek tussen de vluchtelingenkinderen en de kinderburgemeesters over de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat vluchtelingenkinderen zich nog meer thuis
voelen in Nederland. Het viel op dat
de kinderburgemeesters goed luisterden naar wat de vluchtelingenkinderen zelf voor wensen hadden.
Uiteraard was er ook ontspanning
voor alle kinderen in de vorm van
theater en dansen en rond het middaguur stond een gezonde lunch
voor allen klaar. Met beeldtekenaar
Lisette Platjouw gingen de kinderburgemeesters vervolgens aan de
slag met het maken van een actieplan over wat allemaal gedaan kan
worden om kinderen van vluchtelingen zich sneller thuis en veilig te laten voelen in Nederland.
Huisdieren en sporten
Rond drie uur werd de eerste kinderburgermeestersdag afgesloten
met de overhandiging van het actie-

Imago Aalsmeer
Het plan komt bovenop de structuurvisie van de gemeente, maar
legt de accenten duidelijk anders.
Het karakter en de structuur van
deelgebied acht zoals het in de
structuurvisie heet, moet volgens
De Bovenlanden behouden blijven
zodat de functie van de Historische
Tuin nog beter uit de verf kan komen. Tegelijkertijd wil de stichting
het imago van Aalsmeer als bloemendorp versterken, de combinatie van natuur, teelt van bloemen en
waterstructuur uitbreiden, een verbinding leggen tussen het centrum
en de poel, nieuwe doelgroepen
aantrekken uit een overlopend Amsterdam, de leemte vullen die ontstaat na sluiting van de Keukenhof
en wat werkgelegenheid creëren.
Centraal staat echter wel het eigen
landschap en de eigen sierteelt.
“Ik denk”, zegt dagelijks bestuurder
Piet Harting,“dat als we de oude cooperatieve gedachte opnieuw vorm
zouden geven we heel ver kunnen
komen in dit gebied. Wat wij als Bovenlanden nu gaan doen is om samen met de coaches van HollandCall het idee verder uitwerken voor
die eerste december. De focus ligt
daarbij op het visualiseren en presenteren van het concept. Maar ik
hoor nu al dat ons plan ook al bij
verschillende afdelingen van de
provincie ligt. Daar zijn we buitengewoon blij mee. Wij hopen dat op
korte termijn ook een eerder door
de gemeente opgeschort gesprek
alsnog doorgang zal vinden.”
plan aan burgemeester Jeroen Nobel en wethouder Gertjan van der
Hoeven. In het actieplan staan ideeen over de ondersteuning van de
familie van vluchtelingenkinderen,
een website, de rol van (adoptie)
huisdieren en samen sporten. Het
laatste wordt was aan de Aalsmeerse kinderburgemeester Sophie van
Raaphorst, die overigens de hele
dag assistentie had gekregen van
de vorige eerste Aalsmeerse kinderburgemeester, Vince Boom. Alle kinderburgemeesters nemen het
actieplan mee terug naar hun gemeenten en gaan het plan ook aan
hun burgemeesters aanbieden. De
eerste
kinderburgemeestersdag
heeft aandacht gekregen van het
Jeugdjournaal dezelfde avond. Niet
gezien? Zeker even gaan kijken.
‘Onze’ Sophie en Vince hebben het
prima gedaan! De wens om jaarlijks
in een andere gemeente een kinderburgemeestersdag te organiseren, gaat waarschijnlijk uitkomen.
De gemeente Heusden heeft al belangstelling getoond. Kortom, in alle
opzichten een heel geslaagde dag!
Wethouder jeugd Gertjan van der
Hoeven tot slot: “Ik hoop dat naar
aanleiding van deze dag nog meer
gemeenten een kinderburgemeester gaan aanstellen. Samen met
de kinderombudsvrouw gaan we
ook proberen van de kinderburgemeestersdag een traditie te maken
die elk jaar in een andere gemeente
wordt gehouden.”

Schipholdraaibrug weer open
Amstelland - De Schipholdraaibrug nabij Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer is sinds
vrijdag 7 oktober weer open voor
al het verkeer. Daardoor kan verkeer op de Schipholdijk (N232) ook
weer gebruik maken van de verbinding met de A9, die loopt via de
Schipholdraaibrug. Omdat de brug
in 2014 door werkzaamheden in de
directe omgeving was verzakt, werd
de brug afgesloten. Gemotoriseerd
verkeerd werd sindsdien omgeleid.
Fietsers en voetgangers konden ge-

bruik maken van een tijdelijke brug.
Na langdurig onderzoek werd vastgesteld dat het westelijk landhoofd,
de plek waar de brug aansluit op de
Schipholdijk, moest worden vervangen. Van mei tot en met september 2016 hebben de herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Voor
meer informatie kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de
provincie via telefoonnummer 08000200600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Klaar voor nieuw seizoen

De Eetclub zoekt gasten
Aalsmeer - De Eetclub is weer
klaar voor een nieuw seizoen. Er zijn
acht zondagavonden op de kalender ingevuld waarop De Eetclub actief is. De eerste mogelijkheid om
aan te schuiven is komende zondag
16 oktober. De koks hebben er zin
in, de gastvrouwen en –heren eveneens. Vaste bezoekers kijken er ongetwijfeld naar uit. De laatste keer
dat De Eetclub ‘zitting’ hield is alweer een paar maanden geleden.
Ook deze jaargang is dagcentrum
Ons Tweede Thuis aan de Hortensialaan 55 de locatie waar het allemaal gebeurt. Het doel van De Eet-

club is mensen een gezellige maaltijd aanbieden. Het gaat daarbij om
meer dan uitsluitend voedsel tot
zich nemen. Ook de ontmoeting met
elkaar staat centraal. De organisatie hoopt dat vele gasten zich zullen
melden. De dagen waarop men kan
aanschuiven bij De Eetclub zijn: 16
oktober, 20 november, 18 december,
15 januari, 19 februari, 19 maart, 23
april en 21 mei. Elke Eetclubavond
is van 18.00 tot 19.30 uur. Deelname is gratis, al is een vrijwillige gift
altijd welkom. Graag aanmelden via
info@eetclubaalsmeer.nl of bel 0633673053.

Geslaagde avond PvdA
over ‘politiek van waarde’

Donkere Dagen
Offensief politie
weer van start
Aalsmeer - De politie Aalsmeer
Uithoorn gaat weer starten met het
Donkere Dagen Offensief. Naast extra toezicht in de wijken tegen inbraken, zullen agenten ook vaker
gaan controleren op zicht en zichtbaarheid in het verkeer. Check voordat u/jij op pad gaat eerst even of
de verlichting nog goed werkt en
wie met de auto reist, zorg dat de
ruimen goed schoon gemaakt zijn.
Geen verlichting voeren bij avond
of nacht met een auto of motorfiets,
bromfiets of fiets betekent buiten
de bebouwde kom bekeuringen van
resp. 90, 60 en 35 euro en buiten de
bebouwde kom zelfs 140, 95 en 55
euro. Niet voldoende zicht hebben
door de voor- of voorste zijruiten
kan 230 euro boete opleveren.

Aalsmeer - “Hoe kun je in een samenleving waar het aantal mensen
dat lid is van een politieke partij nog
geen 2 procent meer is, toch je gezicht laten zien?” Het was één van
de centrale onderliggende vragen
bij een discussieavond op 5 oktober
over vijf waarden waarmee de Partij van de Arbeid de verkiezingen in
wil gaan. Die vijf waarden zijn bestaanszekerheid, goed werk, verheffing, binding en zeggenschap.
Samen met Van Waarden-ambassadeur en fractievoorzitter van de
PvdA in Haarlem, Jeroen Fritz, bleek
er zo heel wat te bespreken in een
redelijk gevuld bovenzaaltje van De
Oude Veiling.
Want wat is het antwoord van de
PvdA op de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt? Als
voorbeeld kwamen hier de stakingen voor een beter inkomen en
meer bestaanszekerheid bij Post
NL voorbij. En wat voor opdrachten brengen die vijf waarden nu met
zich mee de komende jaren? Nou
bijvoorbeeld geen zorg met een
stopwatch, niet alleen efficiëntie,
maar wel goed werk, want dat is wat
mensen belangrijk vinden. Verder
ging het nog even over de waarden
die in het tijdperk van Joop Den Uyl
bepalend waren. De conclusie was
dat de PvdA nog steeds die partij is
die staat voor een Nederland waarin we samen vooruit komen en waar
ieder de kans krijgt om het beste uit
zichzelf te halen.

Toekomst
Investeren in de toekomst, in duurzaamheid en wel of geen basisinkomen waren ook nog thema’s die aan
bod kwamen en de vraag waarom
er steeds minder jongeren zijn die
zich met politiek bezig willen houden. Een van de voorbeelden die
hier naar voren kwam was het verhaal van een jongere die in een politieke familie opgegroeide, maar nu
niets meer met politiek te maken
wilde hebben. Het werk dat hij doet
blijkt echter wel degelijk van politieke aard, zo werd gesteld, omdat hij
een groot deel van zijn tijd bezig is
met het verwerven van fondsen voor
goede doelen. Volgens Haarlemmer
Fritz zijn dat nu juist de voorbeelden waar je je als partij bij zou moeten aansluiten. Als voorbeeld noemde hij dat de Haarlemse PvdA één
of twee keer per jaar een prijs geeft
aan mooie burgerinitiatieven die de
wereld een beetje beter maken. Nadere info: www.aalsmeer.pvda.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Groep 8 van De Brug te gast in Inloopcentrum

“Voorlezen is gezond en
goed tegen stress”
Aalsmeer - “Ik hoor ze aankomen”,
Ellen Millenaar - coördinator dagopvang dagbesteding Zorgcentrum
Aelsmeer - stond donderdagmiddag 6 oktober met fototoestel aan in
de aanslag om de achtste groep van
de Christelijke basisschool De Brug
te fotograferen bij hun aankomst
bij gebouw Irene. Hier kunnen be-

woners uit Aalsmeer met een begin
of een meer gevorderd stadium van
dementie onder professionele begeleiding en met hulp van de vele
vrijwilligers op recreatieve wijze bezig zijn terwijl zij leren omgaan met
hun beperkingen.
Voor altijd jong
Op de eerste dag van de kinderboeken week met als thema: ‘Voor altijd jong’ kwamen 28 leerlingen op
eigen initiatief voorlezen. Verdeeld
over vier groepen ontmoette de toekomst de ouderen. In groep D was
gekozen voor twee boeken: ‘Dagboek van een muts’ geschreven
door Rachel Reneé Russell en ‘Het
leven van een loser’ van Jeff Kinney.
Er was vooraf op school duidelijk
goed geoefend. Eerst werd er een
kleine inleiding gehouden waarover het boek ging en daarna werden er enkele bladzijden voorgelezen, ook de illustraties werden nader uitgelegd. “Kijk dit is de koningin van de kinderdriftbui.” Hilarische voorstellingen: ‘want wie gaat
nu als zij acht maanden zwanger is

in een bikini lopen?’ sloegen goed
aan. Tussen het voorlezen door werd
er veel gelachen. Ook het hondenleven van de loser werd gezien als een
heel grappig boek. Er werd niet alleen voorgelezen, maar ook van beide kanten vragen gesteld. Bijna alle
kinderen zijn lid van de bibliotheek,
maar hadden de boeken die zij hadden meegenomen van hun zakgeld
gekocht. En ja… thuis werd er ook
voorgelezen. “Lezen is goed en gezond en ook goed tegen stress.”
Liever buiten spelen
Natuurlijk wilde de leerlingen weten
hoe het vroeger was. “Welke boeken
las u als kind?” Het antwoord was
duidelijk. “Bij ons was er gewoon
geen geld voor boeken. Wij speelden liever buiten op straat, hinkelen, knikkeren, verstoppertje, tollen.
Als je vroeger straf kreeg dan mocht
je bijvoorbeeld na school niet buitenspelen, nou dat was erg hoor!”
En: “Ik maakte liever muziek dan ik
las.” Of: “Ik hield alleen van studieboeken.” Maar na wat doorvragen
kwamen toch als favoriet naar vo-

ren: Kruimeltje - Pinkeltje - en Dik
Trom. “Leest u nu wel een boek?”
Over het antwoord werd even nagedacht. “Ik lees de krant en ik kijk altijd plaatjes, dat vind ik leuk.” Een
volgende vraag was: “Hoe zag uw
klas er uit?” De tafeltjes van nu met
makkelijk zittende stoelen, waren
vroeger banken die vreselijk zaten
volgens een ieder. “En je had nog
een inktpotje waar je telkens je pen
moest indopen om te kunnen schrijven en een vloeiblad waarmee je de
inkt kon drogen om geen vlekken in
het schrift te krijgen.” Er werd nog
met een krijtje geschreven op een
schoolbord. “Oh dat krassen over
het bord was zo een vreselijk geluid”, wordt er uit één mond gesproken. “Weet u wat yolo betekent of
OMG?” De ouderen hebben geen
idee, maar zij worden bijgepraat
over you only live once en Oh my
God, netflix, smartphone, you tube
en face time. “Asociaal is het om op
verjaardag alleen maar op je smartphone te kijken, ik trek de oordopjes uit de oren van mijn vriendin als
zij niet naar mij luistert.”
g
Gezellig met opa en oma
“Doen jullie ook wel eens iets gezelligs met je opa en oma?”, wil een
begeleidster weten. “Logeren, bioscoop, met elkaar op vakantie.” Maar
dat zij soms iets niet snappen is wel
een beetje suf. Of zij net zoals het
thema van de kinderboeken week
voor tijd jong willen zijn? “Dat zou
ik wel willen, maar dan niet meer
naar school hoeven.” Toch denken
de kinderen ook na over wat zij later willen worden. Voor de één is dat
ruiter of actrice. Binnenhuisarchitect of “misschien kies ik toch voor
het leger.” Nog een meisje wil wel
het leger in of ballerina worden. De
anderen kiezen voor bioloog, wetenschapper, iets met planten.
Bij het weggaan was de slotconclusie van beide kanten: “Kunnen wij
dit niet vaker doen?” Na de limonade en een versnapering stappen de
leerlingen na een uur weer op de
fiets en worden ze uitgezwaaid.
Dat er een verhaal in de krant komt
wordt interessant gevonden. “Word
ik nu beroemd of rijk?”
Janna van Zon

Gezellige korenmarathon
levert 8.607 euro op!
Aalsmeer - “Een grandioos succes,
prachtig”, zo vat voorzitter Jan Kwak
van KWF Aalsmeer de eerste KWF
Korenmarathon samen. De eerste
korenmarathon in een mogelijk langere reeks, want met een totale opbrengst van 8.607,66 euro en de vele
enthousiaste reacties gaat het lokale KWF-bestuur serieus de mogelijkheden voor een volgend korenfestijn
onderzoeken.
Prachtige opbrengst
“Toen we ’s middags het voorlopige bedrag van 7.417 euro op een
cheque aan het KWF en dokter Fijneman van het Nederlandse Kanker
Instituut konden overhandigen, vonden we dat al een fantastisch bedrag”, zegt penningmeester Marlien
Smit met een blije lach op haar gezicht. “Maar toen we de opbrengst
van de collectebussen bij de garderobes hadden geteld en een deel van
de baropbrengst mochten incasseren, kwamen we uit op het totale
bedrag van 8.607,66 euro. Echt een
fantastische opbrengst”, vervolgt zij.
Een half uur voor aanvang waren er
al honderden koorleden en bezoekers de toegangscontrole in Studio’s
Aalsmeer gepasseerd. Ruim 1000
mensen woonden de 41 optredens,
verzorgd door 21 koren bij. Voor de
meeste aanwezigen werd de afsluitende meezing-finale een absoluut
hoogtepunt van de dag. De Theaterzaal van het Crown Theater, goed
voor 800 zitplaatsen, was net groot
genoeg om iedereen goed zicht te
geven op het podium waar drie koren en het Tinto Accordeon Ensemble plaats hadden genomen. Uit volle borst zongen alle aanwezigen de
prachtige en kippenveltrekkende
song ‘The Rose’ van Bette Midler en
een speciaal geschreven KWF-lied
mee. “Op het podium stonden drie
koren, waarvan één koor zelf een
extra inzamelingsactie had ondernomen en een cheque van 810 euro
aan ons overhandigde”, voegt Marlien eraan toe. “Dit bedrag hebben
we snel opgenomen in de voorlopi-

Spinning-evenement
Het lokale KWF-bestuur, de organisatoren van de Korenmarathon, had
ook het voornemen in mei/juni een
groots spinning-evenement op het
Raadhuisplein te organiseren. Maar
helaas zijn er onvoldoende mensen
om te helpen bij de organisatie en
zijn die plannen voorlopige in de ijskast gezet, tenzij er toch enthousiaste mensen opstaan die zich op korte
termijn aanmelden via de site www.
kwfaalsmeer.nl.

Stoptober

Aalsmeer - Een gelegenheidsroker,
dat was ik. Slechts op feestjes en
partijen, en dan vooral bij een wijntje, stak ik er steevast eentje op. Hoe
later het werd, hoe meer ik rookte.
Stoppen met kopen is even een optie geweest, maar bietsen is niet zo
mijn ding, dus bleef ik pakjes aanschaffen. Soms redde ik het met een
pakje in de maand, maar dat was
sporadisch, want ik heb meer feestjes in de maand, dus het werd al
gauw een pakje in de week. Ik heb
het zelfs gepresteerd om met één
pakje sigaretten slechts één weekend te doen. Dat was toch wel the
limit! Ook zoonlief vond het maar
stom dat ik rookte. Het was hem
nooit eerder opgevallen, want ons
motto was (is eigenlijk nog steeds)
dat kleine kindertjes gewoon op tijd
naar bed moeten als de volwassenen nog tot in de late uurtjes doorfeesten. Dat gelal voor zo’n kind
leek mij nou eenmaal nooit zo geschikt. Hij lag er dus meestal al in
als ik mijn eerste opstak. Totdat ie
een jaar of tien was, toen mocht hij
soms wat langer opblijven. Tja, en
dan zag hij zijn moeder af en toe
met zo’n kankerstokje in haar mond.
“Gadverdamme, mam, rook jij??!
Dat is echt onwijs ongezond! Dat
vertellen jullie mij altijd in geuren en
kleuren.” “Uhh.. ja, daar heb je gelijk in, mannetje. Ik ga gauw stoppen.” Zijn vader heeft zijn leven lang
nog nooit gerookt en die vond ook
wel dat we een punt hadden. Ik
dacht dat het een makkie zou zijn.
Een gelegenheidsroker stopt toch
in een keer? Nou.. niet dus. Sterker nog, dat heeft me nog zo’n honderd euro gekost. Dat leg ik even
uit; Ik ben namelijk, met de volle overtuiging dat het mij zou lukken, een weddenschap aangegaan
met mijn zoon. Vijftig euro voor iedere keer dat ik een sigaret op zou
steken. Dat zou ik hem moeten betalen. Alleen al een trekje vond me-

Door Miranda Gommans

Historische uitzending in de maak

Jubileum Radio Aalsmeer
laatste weekend oktober

ge opbrengst die we verderop in de
finale bekend maakten.”
Volgend jaar weer?
Na afloop kregen de organisatoren
heel veel complimenten van het publiek en werden zij bedankt voor het
fantastische evenement en de gezelligheid. Veel deelnemers en bezoekers hopen dat het een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden.
Ook was er veel waardering voor het
boeiende en begrijpelijke betoog
van dokter Remond Fijneman van
het Nederlands Kanker Instituut, die
met zijn team onderzoek doet naar
een verdere verbetering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Ook de uitleg van Bart Hellendoorn van het KWF over de wijze van
beoordeling van de financiering van
onderzoeken naar kanker was voor
vele aanwezigen een positieve ‘eye
opener’.
“Als je dan op straat of in een winkel aangesproken wordt en complimenten en bedankjes krijgt voor
de onwijs gezellige dag, dan realiseer je je dat er iets moois is ontstaan. Dat dat moois ook nog veel
geld voor het KWF heeft opgeleverd
geeft je rillingen en dan denk je meteen aan een jaarlijks vervolg van dit
fraaie evenement”, meldt Jan Kwak.
“Als we volgend jaar onder dezelfde
condities weer gebruik mogen maken van Studio’s Aalsmeer en weer
voldoende sponsoren vinden om de
kosten te dekken, dan gaat dat zeker lukken.”

iranda’
s
m
Momenten

neertje er ook bij horen en ook daar
heb ik mee ingestemd. Je snapt; ik
ben twee maal in de fout gegaan,
die rekensom is snel gemaakt.
Oeps, dat ging in de papieren lopen! Ik heb mezelf streng toegesproken en ben vóór onze vakantie
in juli 2012 volledig gestopt. Ik heb
bewust gekozen voor de zomervakantie, want als ik dáár de moeilijkste momenten kon overwinnen, dan
kon ik dat overal en was ik rokerAF. En het is me gelukt! Natuurlijk
zat ik regelmatig ‘s avonds dicht op
rokers aan de lange tafel op ons vakantieadres in Italië. Erger; ik zat bijna op hun schoot! Maar ik kan met
trots zeggen dat nu ik ruim vier jaar
geen sigaret meer heb aangeraakt.
En nóg zijn er wel eens momenten
dat ik denk; ‘mmh, ik zou best een
trekje..’ Echter, de weddenschap
is en blijft van kracht. Nu weet ik
dat roken duurder is dan ooit tevoren, maar vijftig euri voor een trekje is toch wel de overtreffende trap
die ik niet ga bestijgen. Ik voel me
er prima bij, bij dat niet-roken. En
ik word heus geen muts hoor dat ik
ga lopen wapperen als iemand wat
rook mijn kant op blaast. Oké, als ik
op een terras een hapje zit te eten
dan baal ik weleens, maar om het
nu buiten ook te gaan verbieden..
Ik sta zelfs regelmatig in de gezellige rookruimte bij Vleghaar. Daar
moet ik wel bij zeggen dat ik dan
weleens stiekem wel om me heen
kijk naar al dat gepaf en me serieus afvraag of er niet meer mensen
zijn die er vanaf zouden willen. Ik
gun namelijk iedere verslaafde dat
goede gevoel. Ik besef echter wel
dat er een groot verschil is tussen
een gelegenheids- en een kettingroker, maar probeer het. Ga ervoor!
Wellicht is oktober de uitgelezen
maand om mee te doen met de landelijke actie ‘Stoptober’. Veel succes voor diegene die al zijn begonnen of nog een poging gaan wagen
en hou vol! Je doet het niet alleen;
meer dan vijftigduizend deelnemers
gingen je voor. Ik hoop trouwens zo
dat ook mijn puber geen verstokt
roker wordt. En als dat per ongeluk
wel het geval mocht zijn, dan gaan
we over op plan B en draaien we die
lopende weddenschap gewoon om!

Project van De Kunstploeg

Kunstwerk ‘Aan Tafel’ een
maand in de Burgerzaal
Aalsmeer - Een van de toppers van
de Kunstroute, het project Aan Tafel met De Kunstploeg is sinds afgelopen dinsdag 11 oktober te zien
in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Daar blijft het maar liefst een
maand te zien. Dus iedereen die in
het weekend van de Kunstroute niet
in de gelegenheid was, heeft nu alsnog een kans om dit opmerkelijke
community-kunstwerk te zien. Het
is een compliment voor de 250 deelnemers die hiervoor elk een bord
met lievelingseten kleide en beschilderde. Voor de Kunstroute leverde dat een spraakmakende tafel van ruim 60 meter op in de oude
boomgaard aan de Uiterweg waar
De Kunstploeg gehuisvest is.
Er is van alles te zien, een boterham met een gebakken eitje met
kaas, een overheerlijke hamburger
en een appelpunt met veel slagroom, sushsi, eten uit Syrië en Afghanistan, pizza’s, schalen met drop
en noem het maar op. Het is de Nederlandse en de internationale keuken die samenkomt op de tafels

van De Kunstploeg en daarmee ‘De
smaak van Aalsmeer’ laat zien. Ook
bij dit project ging het er in allereerste instantie om dat de drempel
om mee te doen laag was en dat er
plezier gemaakt werd. Verder heeft
De Kunstploeg als doel om generaties met elkaar te verbinden en
dat groepen die elkaar normaal gesproken niet gemakkelijk tegenkomen samenwerken aan iets moois.
Kunst is daarbij het voertuig, aldus
De Kunstploeg. Zo werkten er ouderen van gebouw Irene mee, maar
ook kinderen van de basisscholen
De Hoeksteen. De Graankorrel en
De Jozefschool. De mensen van Ons
Tweede Thuis en de jonge vluchtelingen mogen ook niet vergeten
worden en dan al die Vrije Kleiers,
individueel of in groepjes het maakte niet uit. De resultaten bleken keer
op keer verrassend. En dat resultaat is nu een maand lang te zien
in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Natuurlijk wel alleen tussen
kantooruren of bij openbare vergaderingen.

Expositie Reint en Monic
bij makelaar Eveleens
Aalsmeer - Vanaf heden exposeren Reint Baarda en Monic Persoon
bij makelaar Eveleens aan de Punterstraat. Niet voor de eerste maal tonen Reint en Monic hun werken in de
prettige ruimte van het Makelaarskantoor in het centrum. Wederom tonen zij verrassend werk. Reint presenteert een imposant werk waarop
de op zijn inmiddels bekende manier
een kleine 150 Aalsmeerse pandjes te bewonderen zijn. Monic is aan
de slag gegaan met een oude analoge camera en toont een verrukkelijke serie antiek uitziende botanische

prenten van takjes en plantjes geplukt in eigen tuin en langs de Poelkant. Dat hun samenwerking vooral
veel plezier maar ook vakmanschap
oplevert, is zichtbaar in een tweetal
foto’s waarop Reint en Monic zichzelf
hebben afgebeeld als ‘het Zwitsers
fonduestel’ en als een Aalsmeers
kwekers-paar in hun ‘Tuin der Lusten’. Deze foto’s moet u echt met uw
eigen ogen gaan aanschouwen. De
expositie is te bekijken tijdens kantooruren, loop gerust naar binnen. U
wordt enthousiast ontvangen en kunt
alles op uw gemak bekijken.

Aalsmeer - Radio Aalsmeer bestaat
eind deze maand 25 jaar. De eerste
uitzending van de lokale omroep
vond plaats op 26 oktober 1991. Dat
betekent dat eind deze maand het
zilveren jubileum gevierd gaat worden.
Op 30 oktober zal er een bijzondere
historische uitzending gemaakt worden, waarin een kwart eeuw lokale
radio in Aalsmeer centraal zal staan.
In dit laatste weekend van oktober
zal uitgebreid worden teruggeblikt
op 25 jaar radio in Aalsmeer. De programmakers zijn op zoek naar herinneringen, speciale momenten en
fragmenten van uitzendingen. Iedereen die hieraan een bijdrage kan leveren, wordt opgeroepen te reageren via jubileum@radioaalsmeer.nl.
Ook worden oud-medewerkers opgeroepen zich te melden en aanwezig te zijn tijdens dit heuglijke moment om een stukje radiogeschiedenis mee te beleven. Dat kan via
hetzelfde emailadres.
Veel kunst in ‘That’s Life’
Donderdag vanaf 20.00 uur in ‘That’s
Life’ met Jenny Piet doen Cees van
Dam en Arie Koningen van de Historische Tuin een oproep voor vrijwilligers. Nicole van den Broeck vertelt
over hoe zij dankzij haar hobby sieraden maken het welzijnswerk van
arts Wouter Bakker in Malawi ondersteunt. Verder Lex Berghuis over
het project Kunstkast. Waar komen
er binnenkort twee nieuwe Kunstkasten? Tenslotte het kunst-halfuurtje met Janna van Zon en ditmaal
natuurfotograaf Erik de Rijk.

Feestje ‘Aalsmeer by Night’
Donderdagavond vanaf 22.00 uur
viert Meindert van der Zwaard
dat hij twee jaar geleden het stokje als ‘Aalsmeer by Night’ presentator overnam van Rinus van Itterzon
en Sandra Droogh. Zij presenteerden het programma sinds de start
in 2011. In de maand oktober draait
Meindert enkel muziek uit de jaren
tachtig. Ook de easy-listening komt
uit dat tijdperk. Suggesties voor of
tijdens de uitzending zijn welkom via
de facebookpagina van ‘Aalsmeer by
Night’ en 0297-325858.
Burgemeesters in ‘Let’s Go’
Vrijdag presenteren Dennis en Joey
weer het gezellige familieprogramma ‘Let’s Go’, maar Kim is er ook een
beetje bij. Afgelopen zaterdag was
zij namelijk aanwezig bij de landelijke dag voor Kinderburgemeesters
in het gemeentehuis. Daar sprak zij
onder andere Klaas van Kruistum
(Zapp) en Vince en Sophie, de vorige en huidige Kinderburgemeester
van Aalsmeer. Verder komt Rick vrijdag langs met zijn eigen quiz, waaraan je thuis weer kunt meedoen.
Luister om 18.00 uur om te weten
hoe je mee kunt doen!
Chefkok in ‘Door de Mangel’
De wekelijkse talkshow ‘Door de
Mangel’ ontving afgelopen maandag de Kudelstaartse actrice Tineke van Kleef. De voorzitter van de
plaatselijke toneelvereniging vertelde emotioneel over het moment
waarop zij dit voorjaar een koninklijke onderscheiding in ontvangst
mocht nemen. “Vooral het moment
waarop ik mijn kinderen en kleinkinderen uit Canada in het gemeentehuis zag, was bijzonder”, aldus Van
Kleef. De sociale, zorgzame en creatieve Tineke heeft ook een nieuwe gast gevraagd maandag 17 oktober om 19.00 uur naar de studio
te komen. Het is Rianne Hogerwerf,
de chefkok van restaurant Jones geworden. Van Kleef wil graag weten
hoe zij er toe gekomen is om dit vak
te kiezen en zulke mooie gerechten
te maken. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether,
99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Elke dag
brengt Radio Aalsmeer informatieve
en interessante programma’s. In de
nacht en doordeweeks overdag kan
genoten worden van fijne non-stop
muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op
Twitter en Facebook.
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kinder- en jeugd

Leerlingen mogen vuurtje
blussen bij de brandweer
Aalsmeer - In het kader van de
Week van de Veiligheid worden in
de gemeente allerlei activiteiten georganiseerd door de gemeente, de
politie en de brandweer. Zo was
er maandag 3 oktober een bijenkomst over veiligheid in en om het
huis voor ouderen en was dinsdag
4 oktober een stand ingericht op
de markt. De politie hield een wervingsactie voor Burgernet en gaf
voorlichting over inbraakpreventie. De brandweer gaf informatie
over brandveilig leven. Tevens liet

de brandweer van woensdag tot en
met vrijdag leerlingen van de basisscholen kennis maken met het veelzijdige werk van brandweermannen
en -vrouwen. Natuurlijk werd ook
voorlichting gegeven over brandveiligheid. Stiekem was er eveneens een beetje werving. De toekomst van de vrijwillige brandweer
veilig stellen… En daarom mochten
de jongens en meiden onder andere
de brandweerslang ter hand nemen
en een ‘vuurtje’ blussen.
Foto: Brandweer Aalsmeer

De leerlingen waren heel enthousiast en hebben ontzettend veel rondjes gerend. Tenslotte gingen ze weer
langs hun sponsors om het geld op
te halen.
De opbrengst is geweldig! Britt kon
afgelopen maandag een cheque
van liefst 2.500 euro overhandigen
aan de vrijwilliger van Kika. Zij was
daar natuurlijk heel blij mee. Ook
was er nog genoeg geld over voor
het adoptiekind van de school. Kortom, een zeer geslaagde actie.

Kinderfilm in Bioscoop Aalsmeer

‘De Club van Sinterklaas &
Geblaf op de Pakjesboot’
Aalsmeer - Dit jaar komen Sinterklaas en zijn Pieten op zaterdag 12
november naar Aalsmeer en een
week later, op zaterdag 19 november, wordt een bezoek gebracht aan
Kudelstaart. Om alvast in de stemming te komen, presenteert Bioscoop Aalsmeer vanaf aanstaande zaterdag 15 oktober de kinderfilm ‘De Club van Sinterklaas & Geblaf op de Pakjesboot’. Dit jaar komt
het Sinterklaasfeest opnieuw in gevaar! Slechterik Dokter Vleugelaer
en zijn handlanger Igor vermommen zich om op de stoomboot zogenaamde ‘Blafspray’ over alle cadeautjes te spuiten. Zo krijgen alle
kinderen straks de ‘Blafhoest’, waar
dokter Vleugelaar alleen voor veel
geld het medicijn voor heeft! Maar
als de Pieten ook in aanraking komen met het goedje, loopt de situatie helemaal uit de hand. Zeker
omdat er ook een échte hond aan
boord is, die de Pieten in Spanje ge-

vonden hebben. Het is de verdwaalde hond van Sophie (Vlinder Kamerling), die hoopt dat de Club van Sinterklaas het diertje weer bij haar kan
brengen. Lukt het Sinterklaas en de
bekende Clubpieten om de cadeautjes op tijd te ontsmetten én het
hondje veilig thuis te brengen? Van
zaterdag 15 tot en met vrijdag 21 oktober dagelijks te zien in Bioscoop
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade om
11.15 uur. Zondag 23 oktober kan
plaats genomen worden in het pluche om 10.30 uur. Deze kinderfilm
duurt 67 minuten. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 en via bioscoop@studiosaalsmeer.nl. Adres:
Van Cleeffkade 15.

Kinderbingo bij
BV De Pomp

worden ook nog 2 grotere prijzen
weggegeven door middel van een
staronde en een naam uit de zak die
getrokken wordt door een onpartijdige willekeurige deelnemer. Alle
kinderen, logés, vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen zijn van harte
welkom, voor de jongsten is volwassen begeleiding wenselijk. De kinderen krijgen van de buurtvereniging limonade en wat lekkers erbij.
Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van
de vereniging, Caroline Ramp via
0297-344107.

Aalsmeer - Er wordt weer een gezellige kinderbingo gehouden bij
BV de Pomp deze herfstvakantie in
verenigingsgebouw ’t Baken in de
Sportlaan 86 en wel op woensdag
19 oktober om 14.00 uur. Er worden weer 3 rondes gespeeld en
de kaartjes kosten 50 eurocent per
stuk en er mogen er zoveel afgenomen worden als men maar wilt. Er

Sinterklaasbingo
Voor de ‘oudere’ kinderen (ofwel volwassenen) heeft Sinterklaas ook nog
een uitje in petto: Sinterklaasbingo
op 26 november in The Beach aan de
Oosteinderweg. Noteren maar!

Aalsmeer - Ook in de maanden oktober, november en december staan
weer vele leuke kennismakingslessen op het programma van de
Jeugdsportpas. Verschillende verenigingen stellen hiervoor trainers
en hun accommodatie beschikbaar.
De Jeugdsportpas is een leuke en
laagdrempelige manier om kennis
te maken met verschillende sporten.
Zo ontdekken kinderen en jongeren
welke sport het beste bij ze past.
Diversiteit
Sporten die de komende maanden
beginnen zijn onder meer basketbal, crossfit, dansen, duiken, hockey,
schaatsen, schermen, skiën, synchroonzwemmen en de zwemvierdaagse. Dus voor iedereen wat wils!
De kennismakingslessen bestaan
uit vier lessen van een uur. Tijdens
deze lessen leren de deelnemers alle basisvaardigheden van de sport.
De Jeugdsportpas is dus de ideale
gelegenheid om niet alleen kennis
te maken met een sport, maar ook
met de sportaanbieder. Na de kennismakingslessen kunnen de deelnemers besluiten om wel of niet lid
te worden.
Nieuw aan de Jeugdsportpas is dat

betaling van de kennismakingslessen alleen nog mogelijk is via iDEAL. Voordeel hiervan is dat inschrijven tot kort voor de start van de eerste kennismakingsles mogelijk is.
Aanmelden kan alleen via de website van Sportservice Haarlemmermeer:
www.sportservicehaarlemmermeer.nl. Kinderen of jongeren
die niet beschikken over internet
kunnen telefonisch contact opnemen met Ellen van Trigt van Sportservice Haarlemmermeer via 0235575937.
Verenigingen
De Jeugdsportpas wordt georganiseerd door Sportservice Haarlemmermeer in samenwerking met
een groot aantal sportverenigingen,
sportorganisaties en basisscholen en middelbare scholen. Verenigingen die ook kennismakingslessen willen aanbieden om zo nieuwe leden te werven, kunnen contact
opnemen met Marjan Griekspoor
via 023-5575937 of mgriekspoor@
sportservicehaarlemmermeer.nl.
Kinderen of jongeren die mee willen doen, maar nog vragen hebben,
kunnen een e-mail sturen aan jsp@
sportservicehaarlemmermeer.nl.

Onderzoeksopdracht ConsultingKids

Leerlingen Wegwijzer lopen
2500 euro bijeen voor KiKa
Aalsmeer - Toen Britt vorig jaar
haar spreekbeurt hield over Kika,
vond ze het wel een goed idee om
met de hele school een sponsorloop te houden. De opbrengst zou
voor Kika zijn. Zodoende hield basisschool De Wegwijzer op 27 september een sponsorloop voor het
goede doel.
De kinderen renden rondjes om de
school. Daarvoor waren ze al op pad
geweest om zoveel mogelijk sponsors te zoeken. En dat was gelukt.

krant
Dansen en schaatsen met
de Jeugdsportpas

Allemaal opa’s en oma’s
op De Hoeksteen

oma’s op bezoek in de klas. Zij zullen aan de leerlingen gaan voorlezen. En verder wordt er gezongen en
geknutseld. Vandaag, donderdag 13
oktober, mogen ouders en belangstellenden komen kijken wat er zoal gemaakt is.
En wanneer er in de boekenwinkel
een boek wordt gekocht, dan ontvang je het kinderboekenweekgeschenk. Dat is dit jaar: ‘Oorlog en
vriendschap’ van Dolf Verroen. Bij
De Hoeksteen hopen ze op een ouderwets, gezellige Kinderboekenweek!

17

Diverse kennismakingslessen

Feestelijke opening Kinderboekenweek

Aalsmeer - Op woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek feestelijk geopend op basisschool De
Hoeksteen. Het thema dit jaar is
‘Oma’s en opa’s – Voor altijd jong!’
In het kader van dit thema mochten
kinderen en leerkrachten als opa of
oma verkleed naar school komen. Er
werd voorgelezen, maar ook gezongen en gedanst op de melodie van
‘Voor altijd jong’ van Kinderen voor
Kinderen. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er allerlei activiteiten. In alle groepen wordt natuurlijk gelezen,
maar er komen ook ‘echte’ opa’s en

• Nieuwe Meerbode

Groep 7 De Hoeksteen
lost problemen op
Recycle-educatieprogramma

Duurzaam cadeau voor
OBS De Zevensprong
Rijsenhout - Op 10/10, de dag van
de duurzaamheid, heeft grondstoffen- & energiebedrijf Meerlanden
de basisscholen die meedoen aan
haar recycle-educatieprogramma
in het zonnetje gezet. De leerlingen
en docenten van de deelnemende
basisscholen scheiden hun afval,
waardoor het weer grondstof wordt
voor nieuwe producten. Zo wordt
afval het begin van iets moois. Om
de deelnemers te bedanken voor
hun inzet, ontvangen zij een knikkertegel, die gemaakt is van gerecycled plastic, voor op het schoolplein. Uit handen van de chauffeurs die wekelijks de ‘grondstoffencontainers’ komen legen, ontvangen de leerlingen en de besturen van de basisscholen de knikkertegel. Danielle Rodenhuis, directeur OBS De Zevensprong in Rijsenhout heeft als eerste het cadeautje ontvangen uit handen van Arie
Giesbergen, chauffeur Meerlanden. “Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Zevensprong. Op
een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie
en kunnen die energie ook kwijt. Ze
voelen zich betrokken bij het behoud van de aarde en hun leefomgeving. Ze leren dat duurzaamheid
eenvoudig, leuk en vanzelfsprekend
is. Het recycle-educatieprogramma
van Meerlanden sluit hier goed bij
aan. We dragen ons steentje bij aan
het terugbrengen van grondstoffen
in de kringloop én leren ondertussen heel veel over afvalpreventie en

recycling”, vertelt Danielle Rodenhuis enthousiast. “Deze knikkertegel krijgt een mooie plek op ons
nieuwe, groene schoolplein!”
Afval scheiden
Het
recycle-educatieprogramma van Meerlanden maakt mogelijk dat leerlingen van deelnemende basisscholen hun afval scheiden
in gekleurde afvalbakken: groenafval (groen), papier (blauw), plastic (oranje), drankkartons (geel) en
restafval (grijs). Meerlanden haalt
het gescheiden afval bij de school
op zodat het grondstof wordt voor
nieuwe producten. Het recycle-educatieprogramma is geen commerciële activiteit, maar een samenwerking tussen gemeenten, scholen en Meerlanden. De gedachte
achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en
dat ze het normaal gaan vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun
beurt hun directe omgeving weer
op. Met aparte inzamelacties voor
bijvoorbeeld e-waste of textiel kan
de school bovendien geld verdienen waarmee investeringen gedaan
kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Binnen het project krijgen
alle klassen jaarlijks onderwijs over
afval, grondstoffen en milieu. Scholen kunnen zich aanmelden voor
of zich vrijblijvend laten informeren
over het programma via www.meerlanden.nl/educatie.

Voor jeugd 6 tot en met 9 jaar

Voorstelling ‘Hier waakt
oma’ in bibliotheek
Aalsmeer - Tot en met 16 oktober is het weer Kinderboekenweek.
Het thema dit jaar is oma’s en opa’s,
voor altijd jong. De Bibliotheek Amstelland organiseert speciaal voor
de Kinderboekenweek op zaterdag 15 oktober de mooie en leuke
voorstelling ‘Hier waakt oma’. Stefan Boonen brengt met een prachtige combinatie van voorlezen, vertellen en videofragmenten ‘Hier waakt
oma’ tot leven.
Deze voorstelling is van 15.30 tot
16.30 uur in de bibliotheek in de
Marktstraat en is geschikt voor
de leeftijd 6 tot en met 9 jaar. Toegangsprijs 6,50 euro en voor biebpashouders 5,50 euro. In de voor-

verkoop gaat van deze prijzen nog
een euro af.

Aalsmeer - Problemen oplossen!
Je eigen bedrijf starten! Wie wil dat
niet goed kunnen? Groep 7 van Basisschool De Hoeksteen mocht daar
een hele dag aan werken. ConsultingKids bezoekt scholen met een
onderzoeksopdracht. Vanuit de
maatschappij komt een vraag die ze
aan kinderen voorleggen. De achtergrond is de gedachte dat kinderen op een nieuwe manier naar problemen kunnen kijken. Aan de klas
de taak: zoek een oplossing voor
het probleem. Het begon eenvoudig: bouw met jouw groep de hoogste spaghettitoren. Dit leidde tot de
echte onderzoeksvraag: Help de
Gompiekinderen. (In de Gompiewereld leven de Gompies. Sommige Gompiekinderen hebben zoveel
problemen dat ze niet goed kunnen
groeien en zich ontwikkelen. Richt
een bedrijf op waar deze kinderen hulp kunnen krijgen). De groep
leerde vijf strategieën: Samenwerken en ja-ennen, doorvragen, anders kijken, bouw je bedrijf met het

JBM (Junior Business Model) en
ontwerp je eigen concept volgens
de regel van 4 (niet-meer, minder,
meer en extra). In de loop van de
dag werden allerlei bedrijven opgericht met een geheel eigen concept. Samen bespraken de kinderen
de problemen die ze tegenkwamen.
Het was een heel uitdagende en inspirerende dag.

Goed begin Kinderboekenweek

Feestelijk boekenbal bij
OBS Kudelstaart
Kudelstaart - Obs Kudelstaart
heeft de Kinderboekenweek 2016
geopend met een spetterend boekenbal. Woensdagochtend, om
kwart over acht, stond er al een lange rij enthousiaste kinderen voor de
ingang van de school. In de mooi
versierde gymzaal had boekhandel
Boekhuis tafels vol boeken uitgestald. Voor de leesliefhebbers was
het smullen geblazen om door de

allernieuwste boeken te bladeren.
Veel kinderen kochten een boek van
hun welverdiende ‘boekspaarcenten,’ anderen kregen een mooi boek
cadeau. Geronimo Stilton, Dagboek
van een Muts, Dummie de Mummie en Mees Kees passeerden één
voor één de toonbank. Op Obs Kudelstaart kan er weer volop gelezen
worden. Een goed begin van de Kinderboekenweek.

Kindertheatervoorstelling
door Zwuf in de Spil
Kudelstaart - Voor als de herfstvakantie toch wat regenachtig is of
gewoon om een gezellige middag
te beleven! Woensdag 19 oktober
wordt er voor alle kinderen vanaf 4
jaar tot en met ‘100’ jaar een vrolijke
en interactieve theatervoorstelling

gehouden in de Spil. Theater Zwuf
zal de voorstelling ‘Op zoek naar
een vriend’ ten toon stellen. Tijdens
het verhaal gaat God op zoek naar
een vriend en kan daar heel goed
hulp bij gebruiken! De zaal is open
vanaf 13.45 uur, de voorstelling be-

gint om 14.00 uur en entree is gratis.
De voorstelling duurt circa 45 minuten. Wees welkom bij PKN gemeente Kudelstaart in de Spil en neem je
vriendjes en vriendinnetjes, ouders,
opa(s), oma(s) of wie dan ook mee!
Spilstraat 5, Kudelstaart.
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46 Persoonlijke records
voor Oceanus zwemmers

RKDES JO-10.4 verslagen
door koploper Aalsmeer
Kudelstaart - Het doelpuntenfestijn van vorige week tegen Hoofddorp S.V. was nog niemand van RKDES JO-10.4 vergeten. Wat een geweldige, spannende wedstrijd was
dat! En zoals vorige week al aangekondigd; Het team was op zoek
naar (groot) ouders die de mannetjes deze week wilden stimuleren en
feliciteren. Doel: winst op de rivaal
(FC Aalsmeer JO-10.5). Inzet: patat met mayonaise. Sponsor Arjan
Smit, papa van keeper Hein, ging
de uitdaging aan. Binnen 10 minuten stond F.C. Aalsmeer met 2-0
voor. De moed zakte een beetje in
de voetbalschoentjes. Nogal onthutst stonden de mannetjes naar
elkaar, maar vooral naar de tegenpartij te kijken. Ook alle meegekomen ouders, broertjes, zusjes en
opa’s en oma’s leken wat verslagen.
“Gooi de pannen maar uit”, werd
er zachtjes geroepen. Maar binnen
5 minuten stond het 2-2! Thijs en
Koen scoorden en iedereen raakte weer enthousiast. De supporters riepen uit volle borst naar elkaar dat de frituurpannen wel weer
aan mochten. Gelijk daarna scoorde F.C. Aalsmeer weer, maar Thijs
zorgde er gelukkig voor dat het 3-3
werd. Rust en even tijd voor limonade en wat tactiekbespreking, of eigenlijk: hier en daar een handstand

en de zoektocht naar eventuele bijzondere rubberbloemen groeiend
uit het spraakmakende kunstgras.
De tweede helft ging eigenlijk best
gelijk op en hoewel de kansen meer
bij de Aalsmeerders lagen zag het er
naar uit dat het wederom een gelijkspel zou worden.
Een prachtige, direct ingeschoten corner van F.C. Aalsmeer zorgde ervoor dat de koploper aan kop
zou blijven, want de 25 minuten waren daarna gelijk voorbij en de Kudelstaartse mannetjes waren verslagen. Letterlijk en figuurlijk, want
dikke tranen rolden over sommige
wangetjes. Hein, Thijs, Cas, Jari, Hugo, Twan, Thomas, Jesse en Koen;
jullie zijn een super team! Winnen is
fantastisch en verliezen doet soms
best een beetje zeer, maar samen
spelen en plezier hebben zegt zoveel meer! Dat laatste werd ook beloond. Met, hoe kan het anders: patat! Hartelijk dank opa van Twan
Braam! Het was een heerlijke pleister op de verliezerswond.
Aanstaande zaterdag 15 oktober
spelen de RKDES mannetjes op het
Sportpark Overbos in Hoofddorp. Iedereen wordt weer uitgenodigd om
te komen kijken. Wel even de wekkers zetten, want om 08.30 uur trappen ze af. En wees maar niet bang
hoor: Trakteren hoeft niet...

Jeugdatletiek, Meerkamp

Colin en Djuna pakken
prijzen in Alphen a/d Rijn
Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober
vond in Alphen a/d Rijn de traditionele afsluiting van het baanseizoen
plaats voor de pupillen van AVA
Aalsmeer. Liet het weer het afweten tijdens de clubkampioenschappen vorige week, dit weekend was
het zonnetje weer volop aanwezig en leek het zowaar alweer lente. De lente moet echter nog even
wachten, dit was toch echt de laatste baanwedstrijd van 2016, de atletiek gaan nu naar binnen (indoor)
of blijft buiten maar dan buiten de
baan (cross). De eerste baanwedstrijden beginnen weer vanaf eind
maart 2017.
AVA Aalsmeer was met een hele
kleine groep pupillen afgereisd naar
de altijd sterk bezette wedstrijd bij
AAV’36 in Alphen a/d Rijn. Podium
aspiraties waren er dan ook niet, als
er maar wedstrijdplezier is en wellicht een persoonlijk record dan zou
dat al heel mooi zijn vandaag.
Bij de jongste pupillen deed Jennecy Prokop mee. Bij de meisjes mini
pupillen eindige zij op een negende plaats op de meerkamp met persoonlijke records bij het vortex werpen en verspringen. Op de afsluitende 600 meter werd zijn vijftiende.
Bij de meisjes B pupillen werd Djuna Gersen heel knap achtste op
de meerkamp met een persoonlijk record bij het hoogspringen van
0.95m. Op de afsluitende 1000 meter liep zij een heel mooi opgebouwde race, waarin zij na een eindsprint
zomaar 10 seconden van haar persoonlijk record afliep en eindige
in een tijd van 4.07 minuten. Hiermee eindigde zij op een hele mooie
tweede plaats.
Bij de jongens B pupillen was het
niet de dag van Steven Waasdorp en
Justin Alewijnse. Ze startten in een
wel een groot sterk bezet veld van
25 jongens. Ondanks een persoonlijk record van Justin bij het vortex werpen en een persoonlijk record van Steven op het hoogspringen (1.00 meter) eindigden beide
jongens ruim naast het podium. Op
de afsluitende 1000 meter probeerden zij heel knap de eerste drie jongens in de race te volgen wat resulteerde in een tussentijd van 2.13
min na 600 meter. Helaas vielen ze
op de laatste 400 meter wat terug,

Basketbalcompetitie jeugd

BV Aalsmeer U-14 wint met
gemak van ‘Onze Gazellen’
Aalsmeer - BV Aalsmeer U-14
speelde afgelopen zondag 9 oktober haar vierde wedstrijd thuis tegen ‘Onze Gazellen’ uit Haarlem.
Op papier geen sterke tegenstander. In deze competitie had het team
uit Haarlem nog geen wedstrijd gewonnen. Dat een zwakke tegenstander op papier ook een makkelijk te nemen vesting zou zijn, bleek
toch anders. De mannen uit Haarlem bleken taaier dan verwacht. In
de eerste vijf minuten werd dan ook
niet gescoord. In de resterende vijf
minuten van de eerste periode keerde het tij: 8-2. Ook in de tweede periode bleef het een moeizame opgave de tegenstander er onder te krijgen. In aanvallend opzicht liep het
prima, er werd niet iedere keer gescoord, maar de combinaties waren
menigmaal oogstrelend. Geen onnodige individualistisch acties maar
prima samenspel. Stand bij rust: 2110. Langzaam maar zeker begonnen de mannen van Aalsmeer hun
stempel op de wedstrijd te drukken.
De tegenstander probeerde dap-

per mee te komen, maar het wilde niet lukken. Ze hadden slechts
de beschikking over één speler die
er met kop en schouders bovenuit stak. Die kon het verschil ook in
de derde periode niet maken. Stand
derde periode: 37-18. De mannen
van Aalsmeer hadden er 30 minuten voor nodig om in de wedstrijd te
groeien. In verdedigend opzicht viel
er nog wel het een en ander te verbeteren. Bij een tegenstander van
meer formaat hadden ze dat dan
hoogstwaarschijnlijk moeten bezuren. Nu werden er op overtuigende wijze toch weer twee punten gepakt. Coach Sargis leek er zijn handen niet aan vol te hebben gehad.
Eindstand: 51–22 voor Aalsmeer.
De vraag is nu: “Worden hier de fundamenten zichtbaar van een team
dat straks staat als een huis of zijn
de uitslagen enigszins geflatteerd
omdat er tot nu louter is geloot tegen de zwakkere broeders?” Volgende wedstrijd: zaterdag 29 oktober tegen de Blue Stars uit in Amsterdam.

Jeugdschaatsen bij ijsclub
de Blauwe Beugel gestart

Colin en Djuna na afloop van de
wedstrijd.
maar werden toch knap vijfde (Justin) en achtste (Steven).
Gestopt met voetbal en weer twee
keer in de week trainend voor atletiek is Colin Alewijnse weer helemaal terug. De trainingen van de
laatste weken beginnen zijn vruchten af te werpen. Bij de jongens A1
pupillen werd hij na persoonlijke records bij het kogelstoten en verspringen (3.65 meter) heel knap
derde. Op de 1000 meter ten slotte
kon hij alleen de nummer een niet
volgen en liep in ook weer een persoonlijk record van 3.41 min naar
de tweede plaats. Twee prijzen voor
Colin dus op één dag. Voor Roanna
Geleijn en Gwen Alewijnse was het
hun allerlaatste wedstrijd als pupil,
vanaf het winterseizoen zijn ze junior. Bij de meisjes A2 pupillen stootte Roanna een mooi persoonlijk record van 6.90 meter bij het kogelstoten en werd daarmee zevende
op de meerkamp. Gwen stootte ook
een persoonlijk record, maar sprong
ook een persoonlijk record van 1.10
meter bij het hoogspringen. Ze werd
achtste achter Roanna. Op de afsluitende 1000 meter konden de
meisjes de kopgroep niet volgen.
Het tempo lag zo hoog dat Gwen
hierdoor wel een persoonlijk record
3.49 min liep. Een mooi einde van
een lang atletiek baanseizoen met
uiteindelijk drie prijzen en een berg
persoonlijke records voor de AVA
pupillen. Nu een aantal weken hard
trainen voor de start van de winterseizoen vanaf november.

krant

Rijsenhout - Afgelopen zaterdag
is het jeugdschaatsen bij ijsclub de
Blauwe Beugel uit Rijsenhout dan
echt van start gegaan. 32 Enthousiaste kinderen stonden weer te trappelen op de Kennermerijsbaan in
Haarlem om de ijsvloer te mogen betreden, en eerlijk gezegd, ook de begeleiders waren niet te houden. De
opbrengsten uit de Club van 50 zijn
geheel besteed aan veiligheid in de
vorm van schaatshelmen. Alle kinderen rijden nu stoer met de helm.

Wil je ook eens gaan schaatsen?
Meld je dan aan bij het secretariaat,
in de tweede helft van het schaatsseizoen kan je nog mee doen. En ouders, krijgen jullie ook schaatskriebels wanneer je de jeugd zo ziet genieten? Meld je dan ook even bij het
secretariaat. De club wil jullie ook
wel eens meenemen voor een proefles, je wilt toch immers net zo lekker
kunnen schaatsen als je kinderen.
Aanmelden en informatie via www.
ijsclubdeblauwebeugel.nl.

Willem blijft aan kop bij
het AAS jeugdschaken
Aalsmeer - In de vierde ronde van
AAS Jeugdcompetitie was er het
treffen van Willem Haggenburg tegen Flora Haggenburg. De Chessqueen van AAS deed haar best,
maar Willem won wel en blijft daarmee ongeslagen aan kop. Het gevecht tussen Tim en Luuk was erg
spannend. Door een truc wist Luuk
al snel een dame tegen een stuk
te winnen, maar zag wat later een
paard over het hoofd. Tim speelde
heel sterk en kwam met twee torens
op de zevende rij binnen. Hij dacht
mat te kunnen geven, maar vergat
dat de torens elkaar dan niet meer
dekken, weg toren. Nu brak er wat
bij Tim en Luuk wist in zijn laatste
minuut de winst binnen te halen.
Schaken is hard, maar wel voor
goed voor je karakter, het leert je
omgaan met verlies. Jasper, Stijn en

Robbert wonnen van Rune en Sam
en Kevin en klommen wat op de ladder, te meer daar Merlijn en Christiaan helaas afwezig waren.
Door Ben de Leur

Korfbalcompetitie VZOD

Ondanks verlies van laatste
wedstrijd, D1 kampioen!
Kudelstaart - Iedereen van de D1
van korfbalvereniging VZOD begon
afgelopen zaterdag best zenuwachtig aan de wedstrijd, want het was
een kampioenswedstrijd. Er werd
ondanks dat lekker gespeeld en
langzaam kwam iedereen in het spel,
zeker toen de 1-0 werd gescoord. Na
een strafworp tegen werd het 1-1.
Daarna kwam er een afstandsschot
van de tegenpartij en was het 1-2.
In rust was de achterstand opgelopen tot 1-3. In de kleedkamer was de
motivatie even erg laag, maar na een
opbeurende speech van de coach
werd alle moed bij elkaar geraapt:
“We gaan er voor.” Na rust werd het

al snel 2-3 en na 10 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft
werd het 3-3. Toen scoorde echter de
tegenpartij en werd het weer 3-4. Na
een mooie aanval werd dit snel teniet gedaan en was de stand weer
gelijk: 4-4. Heel spannend! Vijf minuten voor tijd kreeg de tegenstander
twee kansjes en benutte deze ten
volle. De uiteindelijke eindstand: 4-6.
Er is hard geknokt door de jongens
en meiden, maar winst zat er niet in.
Ondanks dit verlies, mag de D1 zich
kampioen noemen. Het goede spel
en veel andere wel gewonnen wedstrijden dit seizoen heeft deze mooie
eerste plaats opgeleverd!

Aalsmeer - Hoewel een flink deel
van de jongste wedstrijdzwemmers
vorig jaar nog op zaterdagochtend
als recreant in het water lag, leek
het afgelopen zondag alsof iedereen
al jaren meedeed in het circuit van
wedstrijdzwemmers. De wedstrijd
werd ditmaal in Hilversum gehouden, en zes tot twaalf jarige zwemmers van maar liefst 11 verenigingen traden aan. Eerst maar even de
statistieken: Met 5 eerste plaatsen,
5 tweede plekken en 4 derde plaatsen wisten de zwemmers van Oceanus een mooie derde plek te verwerven in de ranking. Als eerste
trokken Aaronn Elbaz en Diederick
Bentveld ten strijde op de 50 meter
schoolslag. De mannen zwommen
super netjes, en zetten goede tijden
neer. Daarna was het de beurt aan
Soraya Lopes, die vooraf al veel problemen ondervond met haar badmuts. Ook tijdens haar race hield
de badmuts het niet onder al het
zwemgeweld, en al tijdens de eerste
baan verloor Soraya haar muts. Soraya deed echter wat ze moest doen
– ze zwom stug door, en finishte super. De jongste Aalsmeerse zwemster moest daarna wel eventjes haar
badmuts opduiken om de baan vrij
te maken voor de volgende wedstrijd die ging over twee banen vrije
slag. En maar liefst vijf Aalsmeerse
helden stonden aan de start: Stijn
Kleijn, Sjoerd Hansma, Sebastiaan
Stassen, Fender Terlouw en Thijmen
van der Vliet. De jongens zwommen
allen goed – de tweede baan was
hier en daar nog wat moeilijk vol
te houden – maar de jongens deden waar ze voor gekomen waren.
Ze zetten prachtige, veelbelovende tijden neer. Hierna gingen oudgedienden, Charlotte Bentveld en
Phaedra Molenwijk, aan de bak op
de 50 meter vrije slag. Zowel Charlotte als Phaedra hadden een goede dag: hun oude PR’s sneuvelden,
en hoe! De meiden waren 4,5 seconden respectievelijk 7 seconden
sneller dan hun vorige tijden. Sophie Reurings, debutante op dit nummer, zette een prachtige tijd van net
onder de minuut neer. Op de 100
meter vrije slag verbeterde Loek
Boerlage zijn PR helaas net niet, en
ook Jayden van der Bijl slaagde er
niet in zijn beste tijd te verbeteren.
Robert Lima Vermeulen, de derde
Oceanus-zwemmer snoepte op hetzelfde nummer bijna drie seconden
van zijn tijd af. Daarna was het tijd
voor wat duurwerk: Zarah Tas had
al wel eens een 200 meter wisselslag gezwommen, en samen met
haar zwemmaatje Esmee Scheuer, debutante op dit nummer traden ze aan. Esmee zwom 3 minuten
en 45 seconden over het nummer,
en zette daarmee een mooie richttijd voor toekomstige nummers. Zarah slaagde er, tot haar eigen teleurstelling, niet in om haar tijd te verbeteren. Kyan Elbas zwom een prima
100 meter schoolslag – hij gleed su-

per door het water; keerpunt en finish dik in orde. Helaas vertrok hij
net iets eerder van het startblok dan
de scheidsrechter in gedachten had,
en zag Kyan zijn mooie tijd verloren
gaan. Pippi Achterberg zwom hierna een wedstrijd over 8 banen vrije
slag. De laatste twee banen moesten uit haar tenen komen, maar ze
zwom een mooie tijd. Op de 100
meter borstcrawl liep Floris van der
Salm zijn beste tijd, die al behoorlijk scherp stond, met ongeveer een
seconde mis. Hierna mochten drie
meiden zich opmaken voor hun eerste race over vijftig meter schoolslag. Technisch een van de moeilijkste nummers. Jammer genoeg
maakte Elise Schippers een fout bij
het keerpunt en werd haar tijd door
de jury geschrapt. De andere zwemsters, Hannah Fokkema en Lente
Achterberg verbeterden hun tijden
van vorig jaar flink. Hannah had het
in haar race niet bepaald gemakkelijk: bij de start verdween haar
bril van haar hoofd, en ze zwom de
race met de bril bungelend om haar
nek. Na deze ronde, mochten alle
zwemmers opnieuw een wedstrijd
zwemmen. Ook hier werden mooie
prestaties neergezet. De middag
werd afgesloten met een estafette wedstrijd. Maar liefst drie teams
van Oceanus traden aan. Het eerste team, dat van Thijmen, Fender,
Zarah en Esmee, liep helaas tegen
een diskwalificatie aan omdat er te
vroeg was overgenomen. Het tweede team, dat van Kyan, Phaedra,
Sjoerd en Sophie, finishte als vierde. Het derde team, dat van Jayden,
Loek, Pippi en Charlotte, finishte in
een mooie tijd – een PR bovendien
– als eerste. En de Oceanus-zwemmers die niet meededen aan de estafette? Die schreeuwden hun longen uit hun lijf om hun teamgenootjes aan te moedigen. Het was een
bijzondere middag in Hilversum. De
sfeer was dik in orde. De prestaties uitermate goed (46 persoonlijke records). De kinderen waren dik
tevreden. En de ouders en begeleiding zo trots als een pauw.

Nicky van Leuveren geeft
clinic aan junioren AVA

Aalsmeer - Op donderdagavond
6 oktober heeft Nicky van Leuveren een sprint en estafette clinic
gegeven aan de junioren van AVA
Aalsmeer. Nicky van Leuveren liep
op de Olympische Spelen in Rio
de Janeiro dit jaar een nieuw Nederlands record met de estafetteploeg op de 4 x 400 meter estafette. Nicky is verder meervoudig Nederlands Kampioen op de 200 en de
400 meter. De clinic voor de junioren van AVA Aalsmeer begon met
een warming-up en sprint specifieke
loopscholing. Met goed uitgevoerde loopscholing zorg je ervoor dat
je op termijn sneller en beter sprint,
zo legde Nicky uit. Na de warmingup en loopscholing was het tijd voor
estafettes, waarbij Nicky vertelde dat het zeker bij de 4 x 400 meter vaak een geduw en getrek is om
in de juiste positie te staan voor het

aannemen van het estafette stokje. De junioren deden een aantal 4 x
100 meter estafettes in 4 x 400 meter opstelling, dus duwen en trekken
voor de juiste positie. Aan het einde werd nog een pendel estafette
gedaan (tussen twee pionnen) over
een afstand van 60 meter. Helaas
verloor het team met Nicky, de achterstand van 40 meter kon ook Nicky niet meer overbruggen. Een aantal pupillen was aanwezig om te kijken, maar natuurlijk ook voor een
handtekening en een foto met Nicky.
Aan het einde van de clinic was daar
nog genoeg tijd voor en natuurlijk
voor vragen die vooral over Rio gingen. Op de vraag wat Youri had gedaan, had ook Nicky geen antwoord.
Zij was toen nog in Portugal met de
Nederlandse Atletiek afvaardiging.
Een leuke en leerzame vond voor de
junioren van AVA Aalsmeer.

20 Nieuwe Meerbode
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Zaterdagvoetbal, eerste klasse A

Opnieuw ruime winst
voor RKDES: 1-7
Kudelstaart - RKDES moest afgelopen zondagmiddag in Leiden
aantreden tegen het laaggeplaatste GOL sport. Trainer Jesse Donker
was ziek en werd vervangen door de
trainer van het tweede team,
Eric Zethof. Zeker na de monsterscore van vorige week (13-2) waren de supporters benieuwd of er
opnieuw een grote uitslag mogelijk was. De geblesseerde Daan Duizendstra werd als rechtsback vervangen door Joey Pothoff. Op het
hobbelige grasveld van GOL sport
werd om 14.30 uur onder leiding
van scheidsrechter Broere afgetrapt. Al snel bleek dat RKDES veel
beter was dan de tegenstander, RKDES probeerde de bal snel rond
te laten gaan om GOL sport moe
te spelen. Helaas lukte dit niet altijd, mede door het ongelijke grasveld. GOL sport had geen antwoord
op de snelle voorhoede van RKDES, zeker de Kudelstaartse linksbuiten Indy van Koert was een plaag
voor de verdediging van de tegenstander. Met gevaarlijke tackles
werd geprobeerd de voorwaartsen

FC Aalsmeer boekt fraaie
zege op AFC

van RKDES af te stoppen. Hier werd
door de scheidsrechter te lankmoedig tegen opgetreden. Joey Pothoff
zette in de 29ste minuut goed door,
waarna Rick Verkuijl de 0–1 liet
aantekenen. De 0–2 werd wederom door Rick Verkuijl gemaakt na
een voorzet van Indy van Koert. Na
de rust kwam Maarten van Putten
voor Rutger Spaargaren in het veld.
In de vijftigste minuut werd het 0–3
voor RKDES. Het was opnieuw Rick
Verkuijl die op aangeven van Indy
wist te scoren. De 0–4 wist Indy van
Koert te maken na een solo-actie.
Lars Winters maakte de 0-5 op aangeven van Indy. 1–5 Werd het door
een tegengoal van GOL sport na
een slippertje in de RKDES verdediging. Indy ‘antwoordde’ met 1–6 na
aangeven van Rick Verkuijl en sloot
met nog een doelpunt (1-7) de wedstrijd af. In de tweede helft kwamen
Lennart Kok en Kelvin Moenis nog
als invallers op het veld, Voor RKDES een grote overwinning op een
matige tegenstander, gelukkig zonder blessures en zonder kaarten.
Jan van Leeuwen

Voetbal

FC Aalsmeer Zondag
maakt het weer niet af!
Aalsmeer - Een fantastische training afwerken is nog geen garantie om als het om het echie gaat je
de punten zomaar even kan pakken.
Wie de afgelopen week op het trainingsveld de selectie van de zondag zag trainen, was er absoluut
van overtuigd dat als er zondag ook
zo gevoetbald werd er een goed resultaat moest komen. Wat een bezieling en een gretigheid, een lust
voor het oog van trainer, spelers
en toeschouwers,gewoon genieten
en dan moeten de resultaten komen. Voor de ploeg en supporters
wederom een sportpark waar men
nog nooit geweest was, Warmunda
in het plaatsje Warmond. Een nagenoeg weer volledige fitte selectie en
dat schept hoge verwachtingen. Erik
Jansen had zijn oude plaats weer
ingenomen ten koste van Nick Sluijs
en verder was het elftal intact gebleven. Het begin van de wedstrijd was
niet echt boeiend, aan beide kanten veel balverlies door slordige inpassing. Toch waren de eerste kansen voor de FC Aalsmeer. Eerst was
het Jeroen Ezink die met een mooie
bal de keeper het nakijken gaf, maar
helaas de bal belandde op de lat.
Even later was het Mark Schut die
weer eens liet zien wat een mooie
trap hij over zich heeft. Van 30 meter
afstand gaf Mark weer zo’n mooie
hoge bal die door de keeper met
een uiterste krachtinspanning over
de lat getikt kon worden. Het was
Alexander Goes die voor 0-1 zorgde.
Na weer een mooi vrije trap de keeper kansloos liet na goed inkoppen.
FC Aalsmeer was op dat moment
de betere ploeg en kreeg ook kansen om de voorsprong uit te breiden. Eerst was het Barry Springintveld die na goed aangeven van Jeroen de bal in de hoek krulde, maar
wederom kon keeper van Dam de
bal via zijn vingertoppen tot corner
tikken. Even later was het Barry die

Dani goed aanspeelde. Zijn schot
werd wederom goed gekeerd door
de sluitpost van Warmunda. Toch
was het even later uit het niets in de
dertigste minuut 1-1, doordat er niet
echt scherp gereageerd werd op
een uitval van Warmunda. Het was
de spits van de thuisclub Vasco Esman die keeper Jeremaih Veldman
kansloos liet. De laatste 10 minuten voor rust was voor Warmunda
die enkele kansen onbenut liet en
het was Richard de Vries die een bal
van de lijn haalde. Na de rust was
het Warmunda dat toch weer het
initiatief naar zich toetrok, eerst de
bal keihard tegen de lat schoot en
even later was het Damion die een
bal van de lijn haalde. FC Aalsmeer
begreep dat er even een tandje bij
moest, eerst was het Alexander die
net naast schoot en het was jammer
dat een doelpunt gescoord door Jeroen op advies van de grensrechter afgekeurd werd. In de zestigste
minuut was het de weer fitte Dayl
Daime die Jeroen kwam vervangen.
De FC werd sterker en het was Elias el Hadji die bijna doel trof, maar
wederom was keeper van Dam een
betrouwbare sluitpost. Alexander en
Mark werden vervangen door respectievelijk Nick Sluijs en Remigiusz
Pasternak. Kansen waren er en bleven er ook komen, zoals voor Lennarth die na een mooie pass van
Nick zijn bal van de lijn gehaald
zag worden en ook Remigiusz was
dichtbij een doelpunt, maar zijn bal
belandde helaas op de paal buiten bereik van de keeper. Pech voor
Aalsmeer dat over de gehele wedstrijd zo’n 70 procent balbezit had
en eigenlijk dan nog tevreden moet
zijn met een gelijkspel. Aanstaande
zondag thuis tegen Nicolaas Boys,
een sportieve en leuke tegenstander om in deze competitie tegen te
voetballen.
Peter Springintveld

Coach Cor Loef doet invalbeurt als scheids bij VZOD 2.

Belabberde eerste helft
nekt korfballers VZOD
Aalsmeer - Na het eerste puntverlies van vorige week zaterdag trad
VZOD nu als gastheer aan voor koploper en kampioenskandidaat Twist.
De Kudelstaarters namen het gastheerschap wel erg letterlijk want het
leek of vanaf het eerste fluitsignaal
de rode loper uitgelegd werd. Na
zes minuten keek het team van trainer/coach Cor Loef – die kort daarvoor op geleende schoenen een invalbeurt als scheidsrechter had gedaan (zie foto) – tegen een 0-3 achterstand aan. Het zichtbaar op elkaar ingespeelde Twist heerste in
de korfzone en kon zo naar hartenlust aanleggen en de korf van VZOD
langdurig belegeren. Het is een zeer
snelle en gretige ploeg, komen snel
in positie en pakken vervolgens een
goede rebound. Zoals VZOD al gelijk merkte was de tegenstander gebrand op een overwinning, terwijl
bij de Kudelstaarters het vertrouwen er niet vanaf droop. VZOD wist
niet veel persoonlijke duels te winnen en stelde aanvallend te weinig
tegenover hun vijf/zes-bals-aanvallen. Het dynamische Twist ging ondertussen door met een marge opbouwen voor het geval VZOD ook
wakker zou worden. Na 10 minuten
stond er dan ook een terechte 0-5
op het scorebord. Een minuut later
was het dan eindelijk VZOD die de
korf vond: Wouter Vermeulen knalde van afstand raak. Hein van Leeuwen voegde hier later nog een treffer aan toe na een lekker pasje van
broer Chiel: 2-5. De supporters van
VZOD roken weer kansen en begonnen zich langs de lijn weer te
roeren. Trainer Loef wilde meer power en voerde een tactische wissel
door: meer fysiek onder de korf en
dus meer rebound. Wouter Vermeulen werd geslachtofferd ten faveure van de oersterke Thomas van der
Zwaard. Uiteindelijk had dit, in doelpunten, niet het gewenste resultaat
en was het juist Twist dat hun score
opvoerde en naar 2-9 tilde. Dit was
tevens de ruststand en VZOD kon
met het schaamrood op de kaken
de kleedkamer gaan opzoeken.
Onder deze heerlijke weersomstandigheden was twee treffers met de
rust ver onder de maat, maar ook

het spelbeeld gaf niet veel vertrouwen voor de tweede helft. Alhoewel een donderspeech van trainer
Loef nog wel eens verhelderend kon
werken. VZOD presteert het immers
bijna wekelijks om niet scherp aan
een wedstrijd te beginnen en kon
dus weer rekenen op peptalk van
de trainer. Na rust tapte VZOD inderdaad uit een ander vaatje, er
werd strijd geleverd en er was meer
overleg in de aanval. Door doelpunten van Josine Verburg (die net als
van de Zwaard dit seizoen nog maar
twee trainingen in de benen heeft),
Alyssa te Riele en Chiel van Leeuwen was de score voor VZOD na
zes minuten in de tweede helft verdubbeld: 5-11. Maar zo gauw VZOD
scoorde, zette Twist daar weer een
treffer tegenover. Dus echt dichterbij kwam VZOD/FIQAS helaas niet.
Het veldspel gaf echter weer hoop
op betere tijden. VZOD maar ook
Twist scoorden er lustig op los en zo
verliep de score van 8-14 naar 1016. Het verschil van zes doelpunten hielden de beide teams keurig
in stand. Trainer Loef bracht Hanna Viet in voor Dineke de Boer om
zo meer dreiging en hiermee kansen te creëren. Aan VZOD-zijde zaten er na rust mooie goals bij maar
een echte wedstrijd werd het niet
meer. De scheidsrechter was op discutabele momenten ook niet op de
hand van VZOD, maar dit had deze
middag geen enkele invloed op het
resultaat. Uiteindelijk eindigde de
wedstrijd via 13-19 op 15-21. Trainer/coach Loef na afloop: “Ook dit
weekeinde zijn we weer vergeten de
eerste helft te spelen. We beginnen
slap, geen binding met elkaar en
daardoor geen totaalinzicht en grip
op de wedstrijd. Maar als we aanstaande zaterdag de laatste veldwedstrijd tegen VIOS goed afsluiten
heb ik zeker nog steeds alle vertrouwen in deze ploeg. Als zij dat ook
hebben, gaat het zeker lukken.” De
wedstrijd tegen VIOS zal om 16.00
uur in Willemstad plaatsvinden. Hopelijk herpakken de Kudelstaarters
zich in deze laatste veldwedstrijd,
zodat ze met een goed gevoel aan
de belangrijke zaalcompetitie beginnen.

Voetbal

‘Dikke winst’ SCW dames
Rijsenhout - De dames van SCW MO 17/1 voetbalden afgelopen zaterdag 8
oktober tegen St. Kockengen/Kamerik MO17/1. De dames van SCW overklasten de tegenstander de gehele wedstrijd. Met de rust stond het al 4-0 voor Rijsenhout. Na de rust scoorde SCW nog 5 doelpunten, zodat de eindstand 9-0
voor SCW werd. Scheidsrechter Pim van de Bosch uit Rijsenhout floot een prima wedstrijd. Op de foto Jennifer Rietstra van SCW in een pittig duel.
Foto: Ruud Meijer

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 15 oktober:
F.C. AALSMEER
S.V.L. 1 - F.C.Aalsmeer 1
14.30 u
Volendam3 - FCAalsmeer2 14.30 u
DEVO ’58 2 - FCAalsmeer3 14.30 u
Schoten 4 - F.C.Aalsmeer 4 15.00 u
F.C.Aalsmeer 5 – Arsenal 6 12.00 u
F.C.Aalsmeer 6 – D.C.G. 2 12.00 u
GeuzenM 6 - FCAalsmeer 7 12.30 u
Germaan 3 - FCAalsmeer 8 12.30 u
F.C.A 45+1 – RKAVIC45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.Aalsmeer V1 – Gooi V3 14.30 u
F.C.Aalsmeer V2 – AMVJ V2 12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – D.Z.S. V1
13.00 u
S.C.W.
S.C.W. 2 – Roda’23 2
11.30 u

Hillegom 3 - S.C.W. 3
S.C.W. 5 – Argon 10
S.C.W 45+1 – R.C.Z 45+1
AMVJ 35+1 - S.C.W. 35 +1
Zondag 16 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Nicolaas Boys 1
F.C.A. 2 – S.D.Z. 3
F.C.A. 3 – Terrasvogels 3
F.C.A. 4 – A.F.C. 7
F.C.A. 5 – Sp.Martinus 4
F.C.A. 6 – D.S.O.V. 5
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Taurus 1
R.K.D.E.S. 2 – A.G.B. 2
Hillegom 4 – R.K.D.E.S. 3
RKDES 5 – Nieuw Sloten 5

15.00 u
13.00 u
14.30 u
14.45 u

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

Voor dames en heren

Zaalvoetbaltoernooi KDO
De Kwakel -De sporthal op het
schitterende sportpark van SV KDO
in De Kwakel vormt ook dit jaar weer
het toneel voor het leukste zaalvoetbaltoernooi uit de regio, het Quakeltoernooi! Sinds de start in 1985
is het toernooi uitgegroeid tot een
van de grootste zaalvoetbaltoernooien waaraan meer dan 40 teams
uit de ruime omtrek aan deelnemen.
De herenteams worden ingedeeld in
vijf poules van zes teams en spelen
in december 2016, januari en februari 2017 hun voorrondes. De winnaars van elke poule gaan door naar
de finale-avond die aansluitend ge-

speeld wordt in februari, waarin zij
tegen elkaar strijden voor de eindoverwinning. De damesteams worden ingedeeld in twee poules van
zes teams en spelen één voorronde
in december 2016 en eentje in januari 2017. De nummers 1 en 2 van elke poule gaan vervolgens door naar
de finale-avond. Tussen de herenwedstrijden door spelen zij tegen elkaar om de overwinning.
Schrijf snel in om zoveel mogelijk
kans te kunnen maken om op jouw
favoriete avond te kunnen spelen.
Dit kan via quakeltoernooi.nl/inschrijven.

Aalsmeer - FC Aalsmeer is na een
week hekkensluiter te zijn geweest
weer terug in de middenmoot. Na
een sterke wedstrijd tegen AFC Amsterdam hield de ploeg van Cor van
Garderen de punten verdiend in eigen huis. 3-1. De zege kreeg extra
cachet door de sublieme goals die
er vielen. Al na 10 minuten zorgde
Epi Kraemer met een fraaie trap binnenkant voet in de verre hoek voor
de 1-0. AFC-goalie Berghuis kon alleen maar toekijken. Heel lang kon
FC Aalsmeer niet nagenieten van
de voorsprong en het doelpunt want
amper 3 minuten later stond het
weer gelijk. De gevaarlijkste man bij
de gasten, Mauritsio Helstone liet
Eder Medina zijn hielen zien en FC
Aalsmeer- goalie Nick van der Wiel
had evenmin een antwoord op zijn
geplaatste schot. Vlak voor rust waren Calvin Koster met een harde volley en Michal Kocon nog dichtbij de
voorsprong. Na rust maakte de thuisploeg een zeer gretige indruk en liet

het zien voor de winst te gaan. De
280 toeschouwers kregen de tweede
helft waar voor hun geld. Een kwartier voor tijd was Lilinho Martins zijn
bewaker Niehe te snel af en zag Calvin Koster bij de eerste paal aanstormen. Koster schoof beheerst en hard
binnen. 2-1. De gasten verblikten
of verbloosten niet en die hautaine
houding werd de ploeg uit Amsterdam-Zuid fataal. Tien minuten voor
tijd draaide Lilinho Martins knap weg
bij 2 tegenstanders en bleef oog in
oog met AFC-doelman Berghuis ijzig
kalm. 3-1. Zo maakte FC Aalsmeer
een jump op de ranglijst en staat het
in de zeer brede middenmoot. Zaterdag reist FC Aalsmeer af naar Langbroek om daar hopelijk SVL de eerste nederlaag van het seizoen toe te
dienen. SVL degradeerde afgelopen
seizoen uit de hoofdklasse. De wedstrijd aan de Alexanderdreef 16 in
Langbroek begint om half 3.
Door Arno Maarse
Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag

Opnieuw ruime winst
voor RKDES: 1-7
Kudelstaart - RKDES moest afgelopen zondagmiddag in Leiden
aantreden tegen het laaggeplaatste GOL sport. Trainer Jesse Donker
was ziek en werd vervangen door
de trainer van het tweede team, Eric
Zethof. Zeker na de monsterscore van vorige week (13-2) waren de
supporters benieuwd of er opnieuw
een grote uitslag mogelijk was. De
geblesseerde Daan Duizendstra
werd als rechtsback vervangen door
Joey Pothoff. Op het hobbelige grasveld van GOL sport werd om 14.30
uur onder leiding van scheidsrechter Broere afgetrapt. Al snel bleek
dat RKDES veel beter was dan de
tegenstander, RKDES probeerde de
bal snel rond te laten gaan om GOL
sport moe te spelen. Helaas lukte
dit niet altijd, mede door het ongelijke grasveld. GOL sport had geen
antwoord op de snelle voorhoede
van RKDES, zeker de Kudelstaartse linksbuiten Indy van Koert was
een plaag voor de verdediging van
de tegenstander. Met gevaarlijke
tackles werd geprobeerd de voorwaartsen van RKDES af te stoppen.

Hier werd door de scheidsrechter
te lankmoedig tegen opgetreden.
Joey Pothoff zette in de 29ste minuut goed door, waarna Rick Verkuijl de 0–1 liet aantekenen. De 0–2
werd wederom door Rick Verkuijl
gemaakt na een voorzet van Indy
van Koert. Na de rust kwam Maarten van Putten voor Rutger Spaargaren in het veld. In de vijftigste
minuut werd het 0–3 voor RKDES.
Het was opnieuw Rick Verkuijl die
op aangeven van Indy wist te scoren. De 0–4 wist Indy van Koert te
maken na een solo-actie. Lars Winters maakte de 0-5 op aangeven van
Indy. 1–5 Werd het door een tegengoal van GOL sport na een slippertje in de RKDES verdediging. Indy
‘antwoordde’ met 1–6 na aangeven
van Rick Verkuijl en sloot met nog
een doelpunt (1-7) de wedstrijd af.
In de tweede helft kwamen Lennart
Kok en Kelvin Moenis nog als invallers op het veld, Voor RKDES een
grote overwinning op een matige
tegenstander, gelukkig zonder blessures en zonder kaarten.
Jan van Leeuwen

Donderdag 20 oktober bij SCW

Voorronde Panna King
Amstelland in Rijsenhout
Rijsenhout - Op donderdag 20
oktober organiseert Sportservice
Haarlemmermeer in samenwerking
met Panna Knock Out een Panna
toernooi in Rijsenhout voor jeugd en
jongeren. Het toernooi is voor iedereen gratis en voor jongens en meiden. Bij Sportclub Westeinder in Rijsenhout aan het Konnetlaantje 25 is
op de donderdag van de herfstvakantie van 13.00 tot 16.00 uur een
voorronde van het Panna King Amstelland toernooi. Er wordt gestreden in verschillende poules, namelijk 8 tot 12 jaar en 12 jaar en ouder.
Als er genoeg meiden zijn, dan worden ook aparte poules voor meiden
gemaakt. De winnaars krijgen een
mooi beker en de beste acht kwalificeren zich voor de finale van Panna King Amstelland.
Panna King Amstelland
In totaal worden zes voorrondes georganiseerd in de Haarlemmermeer
en Uithoorn. Alle winnaars plaatsen zich voor de grote finale op vrij-

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels op de woens-

dag 21 oktober van 13.00 tot 16.00
uur bij SV DIOS in Nieuw-Vennep.
De winnaar van dat toernooi plaatst
zich voor het NK Panna Knock Out
in 2017 en strijd daar met de beste
panna kings van Nederland voor de
Ultieme Panna King.
Panna is een razendsnelle vorm
van straatvoetbal waarbij het poorten van je tegenstander het ultieme doel is. Maar Panna Knock Out
is meer dan scoren door ‘poorten’
alleen. Het bevordert sociale cohesie, actieve levensstijl, persoonlijke
ontwikkeling en maatschappelijke
participatie. Scoren in alle opzichten dus. Inschrijven is niet nodig en
deelname is gratis. Kinderen kunnen meerdere keren deelnemen als
de uitgeschakeld worden. Het laatste uur start de finale ronde van elk
toernooi. Mocht je niet kunnen op
20 oktober, dan kun je ook deelnemen aan een van de andere voorrondes. Kijk voor meer informatie en
locaties op www.sportservicehaarlemmermeer.nl.
dagavond in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20.00 uur. Op 5 oktober is het
klaverjassen gewonnen door Ria
van der Laan met 5772 punten, op
twee Ben van der Voort met 5569
punten en op drie is Ben Blom geeindigd met 5226 punten. De poedelprijs was deze week voor Martha
Zethof met 3731 punten.
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BeNe League handbal

Tafeltenniscompetitie

Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hadden afgelopen
zaterdagavond beslist hun (handbal)dag niet tegen het Belgische
Merksem Handbal. Op papier zouden de ploegen elkaar niet veel ontlopen, dus werd er een spannende
wedstrijd verwacht. Dat werd het
niet echt, want de Aalsmeerse mannen keken al snel tegen een achterstand aan en waren de rest van de
avond niet meer bij machte die om
te zetten in een voorsprong. Binnen
twee minuten was het al 0-2 en na
ruim tien minuten 3-7. De Belgische
ploeg, met dit seizoen Robin Boomhouwer in de gelederen die uiteindelijk vijf keer zou scoren, zat beter in de wedstrijd, scoorde makkelijker en kon vertrouwen op een stevige dekking. Letterlijk en figuurlijk,
want de verdedigers waren fysiek
grote en sterke mannen. Halverwege de eerste helft kwam FIQAS
Aalsmeer iets beter in de wedstrijd.
Via onder meer Remco van Dam en
Wai Wong werd de achterstand verkleind (7-9). De ploeg kwam daarna
ook nog in overtal, maar kon daar
niet van profiteren: schoten gingen over of naast. De Belgen gingen, eenmaal weer compleet, wel
verder met scoren en bouwden de
voorsprong uit naar 7-13. In een
snelle tegenaanval maakte Quinten Ouderland er nog wel 8-13 van
en even later zorgde Samir Benghanem in een break voor 9-13. Twee
minuten later had Merksem de marge alweer opgevoerd naar zes: 9-15.
Topscorer Wong scoorde de 10-15,
maar in dubbel overtal bepaalden
de Belgen de ruststand op 10-17. Na
rust ging Merksem door met scoren en werden er bij FIQAS opnieuw

Aalsmeer - Tegen de buren van Rijsenhout 2 had koploper Bloemenlust 1 een lastige avond. Met kunst
en vliegwerk wist Bart spaargaren
het eerste punt binnen te halen tegen de sterk spelende Paul Clement.
Bij een 1-2 achterstand kreeg Bart
in de vierde game drie wedstrijdpunten tegen, maar hij trok de game alsnog met 13-11 naar zich toe en vervolgens met 12-10 ook de beslissende vijfde game. Johan Berk versloeg Kees Spaargaren en Ed Couwenberg won overtuigend van invaller Ton Nieuwenhuizen. In het dubbelspel werden Ed en Johan na een
nog spannende eerste game (13-15)
ruim verslagen door Paul en Kees,
waarmee Rijsenhout terugkwam tot
3-1. Door overwinningen van Johan
op Paul en Bart op Ton liep Bloemenlust uit naar 5-1, waarna Kees
heel knap Ed in vijf games wist te
verschalken. Johan bracht Bloemenlust met zijn derde zege van de
avond nog op 6 punten, maar omdat
Paul in een spannende vijfsetter Ed
de baas bleef en Kees zijn tweede
punt binnenhaalde tegen Bart kwam
de eindstand op 6-4. Hiermee blijft
Bloemenlust 1 nog wel ruim aan de
leiding staan. Bloemenlust 2 speelde een uitwedstrijd tegen laagvlie-

Dames naar PSV
De dames van FIQAS Aalsmeer spelen aanstaande zaterdag 15 oktober een uitwedstrijd in Eindhoven.
Tegenstanders in dit Eerste Divisie-duel zijn de dames van PSV. De
wedstrijd, in sporthal De Vijfkamp,
begint om 19.00 uur.
Zondag: Heren 2 thuis
Op zondag 16 oktober komen de
mannen van FIQAS Aalsmeer 2 in
actie in De Bloemhof. Deze ploeg,
die dit seizoen uitkomt in de nationale eredivisie, treedt om 15.00 uur
aan tegen Alphadeuren/Houten,
een ambitieuze ploeg uit de top drie.
Foto: www.kicksfotos.nl

Recreatief en in competitie

Badmintonnen bij Volant’90
Kudelstaart - Badmintonvereniging Volant ‘90 geeft gelegenheid
aan de jeugd vanaf 10 jaar en senioren tot zolang zij het vermogen, de
sport badminton te beoefenen. Het
seizoen 2016 – 2017 is al weer enkele weken oud. Elke dinsdagavond
spelen recreanten en competitiespelers met elkaar in de Proosdijhal te Kudelstaart. De jeugd wordt
begeleid en getraind door meerdere
enthousiaste senioren. Sinds vorig
jaar is de wens van enkele jeugdleden om competitie te spelen in vervulling gegaan. Daarnaast doen ook
enkele senioren mee aan de regionale competitie. De jongste jeugdleden (tot 12 jaar) spelen een uur
en beginnen om 18.30 uur. Daarna
spelen de jeugdleden vanaf 12 jaar
een uur vanaf 19.30 uur. De jeugdcompetitiespelers hebben tevens
de gelegenheid om vanaf 20.30 uur
samen te spelen met de senioren,
waardoor ze op een speelse manier
veel ervaring opdoen en alle oefenstof in praktijk kunnen brengen.
Nieuwe leden worden opgevangen

en naar behoefte begeleid bij hun
eerste oefeningen. Er is gelegenheid
om, als men dat wil, zich onder begeleiding van ervaren spelers verder
te bekwamen.
Volant ’90 biedt ook aan ouderen met of zonder badminton ervaring de mogelijkheid om te komen spelen. Deze groep mensen,
de 55-plussers, speelt van 19.30 tot
20.30 uur. Volant ’90 is een goed geleide club met veel actieve leden die
behulpzaam zijn bij veel activiteiten.
Deze zijn veelal gericht op integratie
van spelers van elk niveau. Vanzelfsprekend is iedereen vrij al dan niet
mee te doen. Deelname aan competitie is dus niet verplicht.
Na afloop van de speelavond is er
gelegenheid om met elkaar te genieten van alles wat de kantine in
de Proosdijhal te bieden heeft. U/
jij bent van harte uitgenodigd om
dinsdagavond eens te komen kijken
en als u/jij wilt te ervaren of het badmintonspel iets voor u/jou is. Raadpleeg voor meer informatie de website: www.volant90.nl

Atletiekvereniging Aalsmeer

Snelle halve marathon
voor Erica Belandi
De beste in Utrecht, Zwolle én Amsterdam

Sloeproeiteam verzekert
titel grachtenkampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag heeft het sloeproeiteam uit
Aalsmeer zich met een eerste plaats
in Amsterdam verzekerd van de titel Grachtenkampioen 2016. Dit jaar
zijn ze gestart in de nationale competitie sloeproeien. De eerste wedstrijd was in Utrecht in de, toen nog
gehuurde, sloep genaamd De Polyester. Daar werden ze direct eerste in hun klasse en werd duidelijk
dat deze jongens lekker bezig waren. Ondertussen is de sloep eigendom geworden van de sponsor Baars Cipro. Gedurende het seizoen zijn er verschillende wedstrijden gevaren waarvan ook een groot
aantal is gewonnen. Afgelopen zaterdag 8 oktober was het de beurt
aan Amsterdam. De jaarlijkse race
door de grachten van Amsterdam
had in totaal 137 deelnemers die
een parcours van ongeveer 22 kilometer moesten afleggen. Niet alleen
een heel eind om te roeien, maar
ook de stuurmannen moesten hun
best doen. De smalle grachten op
zich zijn al een uitdaging, maar om
ook nog in te halen en de rondvaartboten te ontwijken is een hele klus.
Team Poldersport.com ging voortvarend van start. Het eerste gedeelte was er redelijk vrij vaarwater en
werd er in een hoog tempo geroeid.
Daarna volgden de smalle grachten
waar ze met minimale vertraging
doorheen konden. Na 2,5 uur roei-

Programma
handbal
Zaterdag 15 oktober, veld
10.50 uur: FIQAS E4 – DSG
11.50 uur: FIQAS E2 – DSG
12.50 uur: FIQAS E1 – Hercules
Zondag 16 oktober, veld
10.00 uur: FIQAS meisjes C1 –
Leidsche Rijn
11.00 uur: FIQAS meiden B1 –
WeHaVe
Zondag 16 oktober, zaal
12.00 uur: FIQAS heren A1 –
Quintus (Jeugddivisie)
13.15 uur: FIQAS dames A1 –
VZV (Jeugddivisie)
15.00 uur: FIQAS heren 2 –
Houten (eredivisie).
Alle wedstrijden worden gespeeld
in en bij sporthal De Bloemhof aan
de Hornweg. Publiek is welkom.

en was de finish in zicht. Met verzuurde onderarmen en een voldaan
gevoel was het wachten op de prijsuitreiking.
Om 19.00 uur werd het verlossende
woord gegeven, De Polyester was de
beste in Utrecht, in Zwolle en óók in
Amsterdam! Met een vermogen per
roeier in Wattages van 97.56 waren
ze de beste van alle 137 deelnemende boten. En met deze eerste prijs
was ook het Grachtenkampioenschap binnen. Nu weer terug naar
het trainingsschema. In het eerste
weekend van november is de laatste race van het seizoen in Muiden.
Hier kan het Aalsmeerse team ook
nog een prijs winnen, namelijk kampioen in de klasse Heren 1. Deze
week gaat de sloep weer terug naar
Koninklijke De Vries Scheepsbouw
en wordt er hard getraind. Nog wel
even genieten van de bekers die bij
de sponsor worden neergezet voor
het publiek. Ze zijn te bewonderen
bij De Zotte Wilg.

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 14 oktober is er weer gewoon kaarten bij
Buurtvereniging Hornmeer. Klaverjasliefhebbers zijn van harte welkom in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Aanvang 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Het koppelkaarten op 7 oktober is gewonnen
door Pia Hansen en Miep Wolf met
5304 punten. Op twee Piet Gortzak
en Fred Maas met 5282 punten en
op drie Kees Meekel en Corry Balder
met 5187 punten. De poedelprijs was
Jo Vos en Leo Ton met 3673 punten.

Rudolf winnaar
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 19 oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 5 oktober is gewonnen door Rudolf met 5427 punten,
gevolgd door Dini Maarse met 5076,
Wim Spring in’t Veld met 5019 en
Ubel Blom met 4899 punten.
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Bloemenlust 1 handhaaft
zich aan kop

FIQAS heeft mindere dag
tegen Belgische Merksem
kansen gemist: 10-20. Ook konden
de bezoekers ongehinderd van afstand schieten. De maximale achterstand werd elf: 11-22 en 15-26 na
een kwartier. Een tweetal prachtige
schoten van Remco van Dam maakten de stand iets draaglijker (17-26),
maar in de laatste tien minuten kon
de wedstrijd niet meer gekanteld
worden. Merksem was net iets feller op de bal en scherper in de afronding. Er zat voor FIQAS Aalsmeer
deze avond niet meer in en via 1927 en 20-29 werd het uiteindelijk
22-30. Doelpunten: Wai Wong 5,
Samir Benghanem en Remco van
Dam 4, Quinten Ouderland 3, Semmy Stigter 2, Lars van Wijk, Luuk
Obbens, Rob Jansen en Tim Bottinga 1. Aalsmeer zakte door het verlies naar de achtste plaats. Op zaterdag 22 oktober spelen de heren
thuis in De Bloemhof tegen Targos/
Bevo. De wedstrijd begint om 19.15
uur en uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Erica Belandi nam op
zondag 9 oktober deel aan de halve
marathon van Eindhoven. Ze streed
hier, net als bij de Dam tot Damloop
op 18 september, mee om de eerste plaatsen. In Amsterdam liep ze
de 10 Engelse mijl (16.1 kilometer)
in een tijd van 1.05.01 uur. Dit betekende bij de vrouwen 40 jaar de eerste plaats en bij vrouwen alle leeftijden de derde plaats. Haar snelheid
bedroeg daarbij 14.81 kilometer per
uur. Dat ze van week tot week sneller gaat lopen bewees ze gisteren in
Eindhoven door de halve marathon
in 1.23.52 uur af te leggen Opnieuw
de eerste plaats bij de vrouwen 40
en de zevende plaats vrouwen alle
leeftijden internationaal (vijfde Nederlandse). Haar snelheid bedroeg
hier 15.09 kilometer per uur. Na de
marathon van Rotterdam op 10 april
in 3.04.42 uur gelopen te hebben,
kreeg ze problemen met een blessure, wat een aantal weken duurde.

Nu ze is hersteld van deze blessure
is ze weer sterk teruggekomen. De
volgende belangrijke wedstrijd in
haar programma is de 15 kilometer
lange Zevenheuvelenloop.

ger Spaarne 2. Ze mochten aantreden samen met ‘supersub’ Dirk
Biesheuvel, die ook in deze tweede
invalwedstrijd met drie overwinningen zijn 100% score behield. Peter
Velleman had wat opstartproblemen
en verloor zijn eerste partij, maar
won daarna zijn twee overige partijen knap. Danny Knol speelde twee
prima partijen, maar dreigde zijn
laatste punt te verliezen. Gelukkig
trok hij deze net over de streep (711, 8-11, 11-8, 11-6, 8-11). Ook het
dubbelspel werd met overtuiging in
drie games gewonnen. Na de vierde wedstrijd (1-9) staat Bloemenlust
2 nu op een gedeelde eerste plaats.
Bloemenlust 3 haalde uit bij Victory 6 een 5-5 gelijkspel. Man of the
match was met drie fraaie zeges wederom Dirk Biesheuvel, die in deze
competitie nog geen wedstrijd heeft
hoeven inleveren. Jan Spaargaren
boekte bij zijn come back twee overwinningen en Irene Gerritsma bleef
helaas met lege handen. Het dubbelspel van Jan en Dirk was spannend, maar ging in vijf games verloren. In de Duo-competitie speelde
Dirk Piet en Wim Visser bij ASSV en
alleen Wim wist een keer te winnen:
4-1. Maar de gezelligheid in de derde helft vergoedde veel.

Basketbalcompetitie

H22 BV Aalsmeer na winst
op Hoppers koploper!
Aalsmeer - Zondag ontvingen de
jongens onder 22 jaar van Basketbal
Vereniging Aalsmeer het team van
de Hoornse Hoppers. De wedstrijd
startte voor beide teams zeer moeizaam en het leek of de baskets plots
een stuk kleiner waren. Na 6 minuten stond er een stand van 4-5 op
het scorebord. Aalsmeer verdedigde
vrij goed, maar miste teveel opgelegde kansen. Na 10 minuten was er
zelfs een achterstand van 4 punten:
8-12. De tweede periode verliep al
iets beter, waardoor de ruststand 2423 bedroeg. Ook de vorige wedstrijd,
tegen het team van Apollo Amsterdam, hadden de Aalsmeerders geen
beste eerste helft gespeeld. Toen
stond het team achter met 28-29.
De tweede helft verliep toen stukken
beter en Aalsmeer wist die wedstrijd
met 65-47 te winnen. Ook nu speelde Aalsmeer een veel betere tweede
helft. Deels kwam dat door een veranderde tactiek: in plaats van manto-man werd een 1-3-1 zone verdediging neergezet en bovendien werd
in de aanval eenvoudiger maar doeltreffender gespeeld. Een andere positieve verandering was de instelling waarmee aan de tweede helft
werd begonnen en het tempo dat nu

twee versnellingen hoger was. Valentijn Stokman bleek gelukkig weer
ongrijpbaar en ondanks het feit dat
hij de nodige scherpte in de afwerking miste, kwam hij alsnog tot 18
punten. Ryan Kenter en Aaron van
Daalen speelden als lange mannen
een stabiele tweede helft. Zeer bemoedigend was ook het goede spel
van Dex van Klingeren en Jay Nabibaks. Deze jonge spelers (17 en 15
jaar) kregen wederom beide ruim
10 minuten om te laten zien dat ze
aansluiting hebben bij een toch al
goed ingespeeld team. De inbreng
van spelverdeler Kees Buskermolen (7 rebounds, 7 assists en 10
punten) was echter zeer bepalend
en goed voor een heuse applauswissel kort voor tijd. De Aalsmeerders lieten vooral in de vierde periode zien dat het team toch echt een
maatje te groot was voor de Hoppers
en met 67-46 werd het krachtsverschil aardig weergegeven. Voorlopig
staat Aalsmeer daardoor op de eerste plaats in de hoogste rayon-klasse. De eerstvolgende thuiswedstrijd
van H22 tegen Blue Starts uit Amsterdam staat gepland op 6 november om 14.45 uur in de Proosdijhal
Kudelstaart

Biljarten

Dagcompetitie van BVA
doet goede zaken
Aalsmeer - Dat het 3 banden
spel voor het eerste jaar spelende
Aalsmeerse team moeilijk is, bleek
maandagavond 3 oktober wel weer.
De mannen die wekelijks uren trainen om een goeie partij op tafel te
leggen, konden de partij wederom niet naar winst omzetten. BV ‘t
Scheepje ging met de winst naar
huis: BV Aalsmeer 23 en t Scheepje 36 punten. Arnold Heuzen verloor zijn partij van Petra Lips Versluis in 28 beurten. Arnold kwam
zes caramboles te kort tegen Petra,
die haar 64 caramboles wel maakte.
Wim Berghoef moest zijn meerdere
erkennen in Peter Pieterse van BV
De Plas. Wim kwam 11 caramboles
te kort en scoorde 8 punten. Invaller
Paul v/d Aar vond het na 2 verlies
partijen wel genoeg en won van Arie
v/d Hoorn in 31 beurten. Door de remise 29 punten voor beide teams.
Hans Spaargaren en zijn team
speelde dinsdagavond een uitwedstrijd tegen De Pepersteeg in Roelofarendsveen Hans won zijn partij
van Egbert Elstgeest in 20 beurten.
Paul v/d Aar speelde nu in zijn eigen
team en maakte er direct de kortste
partij van; in 17 beurten. Zijn tegenstander Theo Hoogenboom kwam
tot 14 caramboles. Hennie Karssen
verloor van Loek Turk in 20 beurten. Eindstand: De Pepersteeg 21 en
Aalsmeer 30 punten. Het team van
Henk v/d Sluis heeft het zwaar de
laatste weken en moest naar Harago in Ter Aar. Jan Ganzevles kon ook
deze dinsdagavond niet overtuigen.
De anders sterk spelende Jan verloor in 25 beurten met een moyenne

van 2.0 en dat is te weinig voor hem.
Joost Dekker haalde wel uit, in 26
beurten zetten hij Jack Vermeulen
aan de kant die met 24 caramboles
genoegen moest nemen. Teamleider Henk v/d Sluis kwam niet verder
dan 28 caramboles in 24 beurten en
moest de punten in Ter Aar laten;
Harago 27 en Aalsmeer 24 punten.
Dagcompetitie
De teams van de dagcompetitie, die
hun uitwedstrijden moesten spelen
bij BV Rijnegom en BV Westerhaven hebben goede zaken gedaan.
Het team van Wil Piet won met grote cijfers van Rijnegom; Piet de Ridder won in 21 beurten van Henk van
Veen die 1 carambole te kort kwam.
Wijnand Knol won zijn partij van
Leen van Velzen in iets te veel beurten. Flip Eskes zat lekker in de wedstrijd tegen Peter Voordouw en
maakte zijn 33 caramboles in 18
beurten, tevens de kortste partij.
Eindstand: Rijnegom 33 en Aalsmeer
42 punten. Team Aalsmeer C trad
aan tegen Westerhaven B. Eerste
speler Henk Bos won zijn partij tegen Chris Koot in 32 beurten. Dat
is onder het niveau van Henk, maar
hij pakte wel zijn 12 punten. Dorus
v/d Voort speelde tegen Arie Meijer
en pakte ook zijn 12 punten. Henk
v/d. Sluis kon niet achter blijven tegen Jan Makkinje. Ook hij nam de
maximale aantal punten mee naar
Aalsmeer. Invaller Joost Dekker kon
het niet bolwerken tegen Adrie Janse en moest genoegen nemen met 7
punten. De eindstand: Westerhaven
35 en Aalsmeer 43 punten.

Zeven teams bij trampolinegroep van SV Omnia 2000. Foto: Denise Bartling

Goud voor Omnia C1 op 1e
plaatsingswedstrijd teams
Aalsmeer - Op zaterdag 8 oktober
sprong de CDE-wedstrijdselectie
van SV Omnia 2000 haar allereerste
plaatsingswedstrijd voor teams. Het
was een mooie wedstrijddag met als
kers op de taart goud voor het team
Omnia C1. Omnia start dit seizoen
met wel zeven teams, de meeste uit
de regio. In de E-klasse namen acht
nieuwe springers deel, die sinds
september meetrainen in de jong
talentgroep. De eerste wedstrijd
was dus wel even spannend. Het
team Omnia E9 (Alyssa Visser, Rena
Sack, Nicky Schijveschuurder en Ilse Naber) werd uiteindelijk negende
en Rosie van Rooijen, Alyssa Winkelaar, Eliana Candido en Katelijne van
der Avoird (team E8) eindigden een
plekje hoger: op plaats acht. In de
D-klasse wisten Sarah Wisse, Kiki
Frederiks en Muriël Coppens (Omnia D6) knap de zevende plaats te
halen in een groot deelnemersveld
van vijftien teams. Hun teamgenootje Ilse Bom kon helaas niet deelnemen vanwege een blessure. Het jongensteam Omnia D5 bestaande uit
Ian Jonkman, Jay Roelfsema, Fenno

van Beek en Joey Visser deden het
ook bijzonder goed: zij werden vierde en lieten slechts drie teams met
veel oudere springers boven zich.
Omnia D7 bestaande uit Laura Ostendorf, Fabienne Verschueren en
Duncan Lemstra werd vijftiende. In
de C-klasse had Omnia vier teams
die deelnamen. Twee teams misten
helaas een vierde springer vanwege
blessures. Finn-Julien Falk, Sem van
Tol en Ruben Bijenveld (C3) werden zevende, Denise Bartling, Anne Wessels en Marcella Adjape (C2)
zesde en Madelief Wijkstra, Sabine
Boegman, Thalissa Wijkstra en Lisa Wolterman (C4) vijfde. Het vierde
en laatste team in de C-klasse, Omnia C1, mocht het hoogste podium
betreden. Marvin Arendzen, Marlies
Kok, Amber Rademaker en Lucinda de Graaff versloegen alle andere teams in hun klasse.
Alle springers gaan nu verder trainen voor de tweede plaatsingswedstrijd. Pas na drie wedstrijden wordt
bekend wie er door mogen naar het
Nederlands Kampioenschap Teams
in december.

