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Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

 

TE HUUR
per direct beschikbaar

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

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op net bedrijventerrein te
Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom

BEZORGERS/STERS
 * * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *GE
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Aalsmeer: Oosteinderweg
Aalsmeer: Aalsmeerderweg nr. 5-211 (240 kranten)
Aalsmeer: Ophelialaan, Primulastraat(350 kranten)

Koninklijke onderscheiding voor Bart van der Boon

Jubilarissen bij brandweer 
in het zonnetje gezet
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 6 ok-
tober was de jaarlijkse korspavond 
van Brandweer Aalsmeer. Tijdens 
deze gezellige avond, waar bij uit-
zondering de partners aanwezig 
mogen zijn, worden certifi caten en 
diploma’s uitgereikt en worden jubi-
larissen in het zonnetje gezet. Bur-
gemeester Jeroen Nobel was hier-
bij aanwezig en hij had een bijzon-
dere verrassing voor één van de ju-
bilarissen.
Bart van der Boon zet zich al 20 jaar 
vrijwillig in voor het korps (en voor 
u/jou) en werd hiervoor beloond 
met een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook kreeg hij een mooi boe-
ket bloemen, net als de andere jubi-
larissen: Theo Kruijf en Jos van der 
Wal al 35 jaar actief voor het vrijwil-
lige korps, Aad Rekelhof en Joey 
Stompedissel Menting (niet aanwe-
zig) liefst 30 jaar in actie voor de vei-
ligheid in Aalsmeer en Edwin Com-
mandeur, die alweer 25 jaar klaar 
staat om de helpende hand te bie-
den. 
Theo Kruijf is eervol ontslag ver-
leend als repressief vrijwilliger. Theo 
springt zeg maar bij alarm niet meer 
direct uit zijn bed, maar blijft actief 
in het vak. Momenteel werkt hij aan 
het project om het belang van rook-
melders in woningen te promoten. 
Joey Stompedissel Menting is even-
eens eervol ontslag verleend. Hij 
stopt volledig.

Koninklijke onderscheiding voor Bart van der Boon. 
Foto: www.kicksfotos.nl

De jubilarissen met burgemeester Jeroen Nobel. Foto: www.kicksfotos.nl

Vaste aanstelling
Nieuwe vrijwilligers kan het korps 
graag gebruiken, maar gelukkig zijn 
er nog steeds inwoners die zich als 
brandweerman/vrouw in willen zet-
ten voor de veiligheid in Aalsmeer. 
Sven Dominicus en Ferry Grob heb-
ben beiden de aanstelling voor tij-
delijke dienst gekregen en Sam Zet-
hof heeft een vaste aanstelling ge-
kregen.

Diploma’s en certifi caten
In dienst bij Brandweer in Aalsmeer 
is vrijwillig en best intensief, want 
alle leden volgen regelmatig cur-
sussen om zich te specialise-

ren. Bevorderd tot Senior Man-
schap zijn Nick Cornelissen, An-
co Pothuizen en Sebastiaan Hoff-
man. Wilfred van Randwijk heeft 
de aanstelling als bevelvoerder be-
haald en Willem van Willegen mag 
zich nu Bevelvoerder noemen. Al-
lemaal hartelijk gefeliciteerd. Jul-
lie zijn toppers en bedankt voor jul-
lie geweldige inzet voor een brand-
veilig Aalsmeer! De brandweer kan 
overigens doorzetters altijd gebrui-
ken. Kijk voor meer informatie op 
www.vrijwilligbijdebrandweer.nl of 
ga eens langs bij de kazerne aan de 
Zwarteweg. Iedere maandag wordt 
hier een oefenavond gehouden.

In samenwerking met bewoners, wijkraden en politie

Maatregelen op korte termijn 
voor meer verkeersveiligheid
Aalsmeer - De komende jaren gaat 
er veel veranderen op verkeersge-
bied in en rond Aalsmeer. Zo wordt 
de belangrijkste gebiedsontslui-
tingsweg, de Burgemeester Kaste-
leinweg, afgewaardeerd en wordt 
een nieuwe ontsluitingsroute tus-
sen de N201 en het Centrum aan-
gelegd, de Burgemeester Hoffschol-
teweg en de verlengde Molenvliet-
weg. In overleg met de provincie 
wordt onderzocht of de N231 kan 
worden verbreed. Dit zal tot gevolg 
hebben dat het lokale herkomst- en 
bestemmingsverkeer zich zal gaan 
herverdelen over de te zijner tijd be-
schikbare Aalsmeerse wegen, voor-
namelijk de Burgemeester Hoff-

scholteweg, de route Burgemeester 
Kasteleinweg en Ophelialaan Zuid 
en de Van Cleeffkade en Stations-
weg.

Monitoren
Wethouder Verkeer en Vervoer Rob-
bert-Jan van Duijn: “Het is nadruk-
kelijk niet de bedoeling om het 
Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan 
nu op korte termijn te actualiseren. 
Door ingrijpende wijzigingen die 
de komende jaren op de planning 
staan, kiezen wij ervoor om eerst de-
ze projecten af te ronden, dan de si-
tuatie goed te monitoren en te on-
derzoeken, en daarna pas voor zo-
ver nodig het AVVP te actualiseren. 

Het kruispunt Machineweg met de Catharina Amalialaan en de Middenweg 
is één van de punten waar maatregelen worden getroffen om de veiligheid te 
verhogen.

Op korte termijn een nieuwe toegangsweg voor sporthal De Bloemhof via de 
Braziliëlaan.

Fietsstroken en zebrapad
Per deel van Aalsmeer zijn de soms 
grote en soms kleinere korte termijn 
maatregelen besproken met partici-
panten. Een aantal voorbeelden van 
de maatregelen zijn:

- Het verwijderen van de wegver-
smalling op de Mijnsherenweg 
nabij de Zwanebloemweg.

- Het verplaatsen van de toe-
gangsweg voor auto’s naar 
sporthal De Bloemhof naar de 
Braziliëlaan.

- Verschillende maatregelen op en 
rond het Raadhuisplein en het 
Drie Kolommenplein om de ver-
keerscirculatie te verbeteren.

- Het verlengen van de fi etsstro-
ken op de Stommeerweg tot aan 
het Drie Kolommenplein.

- Het aanbrengen van verkeers-
remmende maatregelen op de 
Kudelstaartseweg tussen de 
Herenweg en de Madame Cu-
riestraat. Vooruitlopend op de 
reconstructie van het kruispunt. 

- Het verbeteren van de kruising 
Catharina Amalialaan, Machi-
neweg en Middenweg door de 
fysieke scheiding op het eerste 
stuk van de Middenweg van-
af de Machineweg te vervangen 
door belijning en op de Cathari-
na Amalialaan een zebrapad aan 
te leggen.

De voorbereiding en uitvoering van 
de grote infrastructurele projecten, 
zoals de N196, is complex en duurt 
langer dan vooraf gedacht. We wil-
len niet alle verkeersmaatregelen in 
Aalsmeer en Kudelstaart op het ge-
reedkomen van deze projecten la-
ten wachten en hebben daarom een 
pakket verkeersmaatregelen voor 
de korte termijn samengesteld. De-
ze maatregelen kunnen onafhanke-
lijk van de grote projecten worden 
uitgevoerd. Dit pakket is tot stand 
gekomen in samenwerking met di-
verse participanten, zoals wijkra-
den, winkeliersverenigingen, Fiet-
sersbond en politie en bevat maat-
regelen die vooruitlopend op en ge-
lijktijdig met de middellangetermijn-
maatregelen kunnen worden gerea-
liseerd.”

Korte termijn
In het Uitvoeringsprogramma Ver-
keer Aalsmeer en Kudelstaart 2017-
2019 staat een doorkijk naar de gro-
te infrastructurele projecten die de 
komende jaren op de agenda staan. 
Daarnaast staat er een verkeers-
maatregelenpakket voor de korte 
termijn. In dit pakket worden kleine, 
snel te realiseren maatregelen voor-
gesteld. De voorbereidingen voor de 
uitvoering van de diverse maatrege-
len worden nu gestart en de belang-
hebbenden en inwoners en bedrij-
ven worden hierover geïnformeerd. 
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KERKDIENSTEN
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meerbode.nl
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
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verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

WWW.MEERBODE.NL

sinds 1888

kinderen. Dovenvertolking en 
vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Zondag dien-
sten om 10u. met ds. J.C. Schaef-
fer uit Nunspeet en 16.30u. met 
ds. P.A. van Veelen uit Wormer.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag geen viering in Klooster-
hof i.v.m. bazaar. Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering met m.m.v. 
Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. Woensdag 
18 oktober Poolse dienst om 18u.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Russisch-

Orthodoxe diensten door Heili-
ge Maria van Egypte Kerk. Zater-
dag 17.30u. Avondgebed. Zondag 
10u. Goddelijke Liturgie. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
M.H.M. Sillevis Smitt, Utrecht.

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

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

dag 10u. Oecumenische viering 
in De Spil.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Begra Bijbelstudie
-  Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 16 oktober 
o.l.v. br. Hans Alblas. Onderwerp: 
Brief aan de Kolossenzen.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag in 

wijksteunpunt Seringenhorst, 
Parklaan vanaf 20u. Op 24 ok-
tober met Hoite Slagter over ‘De 
gezonde leer, studies uit de brie-
ven van Timoteüs en Titus’.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Peter Harm 
Bos.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Col-
lecte: Doopsgezinde Zending. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dient met ds. M. 
Vermeij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. A.J. 
Fraanje uit Drachten. Organist: 
Joh. v/d Zwaard. 

 -  Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
S. Zijlstra uit Haarlem Organist: 
Theo Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Kees van Tilburg. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor 

 Zondag 
15 oktober

Italiaans in 
Open Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 20 okto-
ber om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
aan de Sportlaan 86. Op het me-
nu staat een Italiaanse maaltijd. De 
kosten bedragen 4.50 euro per per-
soon. Vanaf 17.45 is de deur open 
en de maaltijd eindigt om ongeveer 
20.00 uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en is voor ie-
dereen toegankelijk. Opgeven kan 
via: diaconie@pgaalsmeer.nl of te-
lefonisch op het nummer van de di-
aconie 06-41700923 tot zondag 15 
oktober. Schuif ook eens gezellig 
aan.

Koffieochtend in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Op dinsdag 17 okto-
ber zijn belangstellenden weer har-
telijk welkom in de Ontmoetings-
kerk aan de Werf. De gezamenlijke 
kerken bieden een gezellige mor-
gen aan. 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.

Themamiddag 
bloementeelt

Aalsmeer - De eerstvolgende the-
mamiddag van de OVAK gaat over 
de ‘Geschiedenis van de bloemen-
teelt in Aalsmeer’. Op dinsdagmid-
dag 17 oktober is hiervoor de heer 
Dirk Jongkind te gast bij OVAK. Hij 
geeft die middag een diapresentatie 
over de geschiedenis van de bloe-
menteelt in Aalsmeer. De thema-
middag wordt gehouden in het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. De 
aanvang is 14.00 uur en leden van 
OVAK zijn van harte welkom. 

Oost-Inn: 
Lunch en creatief

Aalsmeer - Woensdag 18 oktober 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting met koffie en thee bij 
de Oost-Inn. Aansluitend wordt van 
12.00 tot 13.00 uur de maandelijk-
se lunch verzorgd. Aanschuiven kan 
zonder vooraf aan te melden. Van 
19.30 tot 21.30 uur wordt een crea-
tieve avond gehouden. De verwach-
ting is dat het weer een topavond 
wordt. Alle belangstellenden zijn 
hartelijk welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Zondag huldiging in Karmelkerk
3 Jubilarissen Karmelkoor
Aalsmeer - Op 15 oktober heeft 
het Karmelkoor weer iets te vieren. 
Drie leden van het koor gaan in het 
zonnetje gezet worden. Jo de Kruijf 
zingt al 50 jaar bij de sopranen en is 
één van de eerste dames die kwam 
zingen bij het toen net opgerichte 
dameskoor. Dat verdient toch echt 
wel even extra aandacht. Dat gaan 
de koorleden op zondag 15 oktober 
dan ook zeker doen.
Ook zijn er nog twee leden, die al 25 
jaar met veel plezier komen zingen 
bij het Karmelkoor, namelijk Cora 

Zaal en Joop Nederstigt. Cora is ook 
sopraan, terwijl Joop de tenorpar-
tij zingt. Cora zingt ook nog bij het 
gelegenheidskoor en Joop kent me-
nigeen vast als de man die regelma-
tig voorzingt, zoals het Alleluja en 
het Roráte caeli.
Reden genoeg voor een huldiging 
en wat zal het fijn zijn, als dit jubile-
umfeestje in een volle kerk gevierd 
kan worden. Iedereen is van harte 
welkom op 15 oktober om half tien 
’s morgens in de Karmelkerk aan de 
Stommeerweg. 

Zangdienst in Oosterkerk 
met Interkerkelijk koor
Aalsmeer - Zondagmorgen 22 ok-
tober is er een bijzondere zang-
dienst in de Oosterkerk aan de 
Oosteinderweg 269. Medewerking 
wordt verleend door het Interkerke-
lijk Mannenkoor Haarlemmermeer 
onder leiding van Hans van Noord. 
Het Interkerkelijk mannenkoor, be-

staande uit 70 leden, komt liederen 
zingen over Gods liefde en trouw. 
In deze zangdienst hoopt dominee 
G.H. Frederikse uit Harderwijk voor 
te gaan. U zult ongetwijfeld genie-
ten van het mannenkoor, de gespro-
ken woorden, de samenzang en het 
orgelspel. Aanvang is 10.00 uur.

Concert Brian Doerksen bij 
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Op vrijdag 20 
oktober geeft de Canadese aan-
biddingsleider Brian Doerksen een 
concert bij de Levend Evangelie Ge-
meente in Aalsmeerderbrug. Ook de 
band The Shiyr Poets, waar hij deel 
van uitmaakt, is deze avond van de 
partij. De terugkeer naar Nederland 
gaat gepaard met een primeur; de 
eerste keer dat Doerksen zijn nieu-
we album live in Europa laat ho-
ren. ‘Grateful’ is het eerste aanbid-
dingsalbum van Brian Doerksen in 
zeven jaar tijd. Het album staat in 
het teken staat van dankbaarheid. 
Het is een must voor wie de eerdere 

muziek van Doerksen kan waarde-
ren. Diverse van deze liederen kwa-
men de afgelopen jaren terecht in 
de bundel Opwekkingsliederen. De 
nieuw opgerichte band The Shiyr 
Poets bracht sindsdien twee cd’s uit 
met daarop hertaalde psalmen in 
een sympathieke folk, pop en Ame-
ricana jas. 
Tijdens het concert op vrijdag 20 ok-
tober presenteert Brian zijn gloed-
nieuwe liederen en hun inspira-
tie. Kaarten voor Brian Doerksen en 
The Shiyr Poets zijn verkrijgbaar via 
www.events4christ.nl of bel 0297-
237172.

Gezellige muzikale bingo 
met de Zonnebloem
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7 
oktober heeft de afdeling Aalsmeer 
van de Zonnebloem een gezellige 
middag verzorgd, bijna alle gasten 
en vrijwilligers hebben deelgeno-
men aan de muzikale bingo. Hierbij 
ging het niet om het juiste rijtje met 
getallen goed te hebben en daarna 
bingo te roepen, maar om de lied-
jes van nu en vroeger te raden die 
werden gezongen door Kees Bos en 
weg te strepen op het formulier. Dit 
maakte het niet alleen spannend, 
maar ook erg gezellig. 
De inwendige mens kwam niets te 
kort, ook het niet weg te denken ad-
vocaatje met slagroom werd geser-
veerd. De Zonnebloem had vele leu-
ke prijzen waaronder bonnen voor 

een avondje uit, diverse planten 
en gezellige spulletjes voor in het 
huis of badkamer. Veel dank gaat 
uit naar Paul van het Parochiehuis 
die geheel vrijwillig de zorg op zich 
nam voor de bar, de fantastische RI-
KI stichting die deze middag geheel 
heeft gesponsord mede in het kader 
van de week van de Eenzaamheid. 
Eén van de gasten typeerde het als 
volgt: “Gewoon een heerlijk gezelli-
ge middag. Dank je wel vrijwilligers 
van de Zonnebloem.”
Meer weten over de Zonnebloem, 
aanmelden als gast of vrijwilli-
ger? Kijk dan op de website van de 
Zonnebloem of neem contact op 
met Jos (voorzitter van de afdeling 
Aalsmeer) via 06-25448638. 

Start nieuwe cursus EHBO
Aalsmeer - De meeste ongeval-
len 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 
EHBO-opleiding start op 19 okto-
ber en wordt gegeven op donder-
dagavond. De cursus bestaat uit 10 
avonden inclusief 1 examenavond. 
De deelnemers worden wegwijs ge-
maakt in het herkennen van letsels 
na een ongeval, maar ook de ken-
merken van lichamelijke aandoe-
ningen, zoals hartfalen, beroerte en 

suikerziekte worden behandeld en 
natuurlijk wat de eerste hulp is die 
dan geboden kan worden. De deel-
nemers krijgen een gedegen oplei-
ding inclusief reanimatie en het be-
dienen van een Automatische Exter-
ne Defibrillator (AED). Er wordt ge-
werkt met een LOTUS (landelijke or-
ganisatie tot uitbeelding van slacht-
offers). De cursus wordt in decem-
ber afgesloten met een examen. Het 
is dus mogelijk voor de kerst het 
EHBO-diploma te behalen. Belang-
stelling gewekt? Ga dan naar www.
ehboaalsmeer.nl en vul het inschrijf-
formulier in of neem contact op met 
Gerie Veelenturf via 06-44562378.

Themabijeenkomst op 17 oktober
Diabetes café in bibliotheek
Aalsmeer - Diabetes type 2 kent 
doorgaans een progressief verloop. 
Het lichaam verandert waardoor 
mogelijk aanpassingen aan leefstijl, 
bewegen en medicatie noodzakelijk 
worden. Daarom is een regelmatige 
controle door de behandelaar nood-
zakelijk. Normaal vindt dat eens per 
drie maanden plaats. De behande-
ling met alléén pillen, ook een com-
binatie van verschillende pillen, is 
begrensd en kan op een zeker mo-
ment onvoldoende zijn. Er volgt dan 
een beslissingsmoment om ook in-
suline te gaan inspuiten.

Bij het volgende diabetescafé gaat 
hierover gepraat worden. Wanneer, 
welke mogelijkheden, voor en nade-
len, etc. komen aan de orde op dins-
dag 17 oktober. Karin Bakker, prak-
tijk verpleegkundige, zal als gast-
spreker aanwezig zijn. Het Diabetes 
café is een trefpunt voor onderling 
contact en kennisuitwisseling en 
vindt plaats in de bibliotheek in de 
Marktstraat van 19.00 tot 21.00 uur. 
Aanmelden (verplicht) kan via jan-
bol.cz@outlook.com of neem con-
tact op met Carry Kaan via 06-
50994919.

Cheque OSA voor bouw 
ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Op vrijdag 6 oktober 
mocht de voorzitter Gerard Nijland 
van OSA een cheque van 2.500 euro 
overhandigen aan bestuurslid me-
vrouw W. Holling van de Stichting 
Foundation Mission House. Er is met 
allerlei activiteiten en acties een be-
drag van meer dan 7.500 euro inge-

zameld door de stichting. Het geld is 
bestemd voor de aanschaf van ap-
paratuur voor het ziekenhuis in Ado 
Ekiti in Nigeria dat nu is afgebouwd. 
Het echtpaar Holling is in juni nog 
in Nigeria geweest om het zieken-
huis te bezoeken en de twee waren 
erg onder de indruk van de bouw en 
de inrichting tot nu toe. Begin 2018 
zal het ziekenhuis worden geopend. 
Informatie over dit project is te vin-
den op: www.gambiamission@
gmail.com. Geïnteresseerd in het 
werk van OSA? Kan dan eens op  
www.osa-aalsmeer.nl.
 

Wandelen in 
het bos

Aalsmeer - Donderdag 19 oktober 
van 19.00 tot 20.30 uur kunnen lief-
hebbers weer mee lopen met Anne 
Marie van Elswijk en Ina van Wille-
gen in het Amsterdamse Bos. Ont-
spannen aan de conditie werken 
voor hoofd en hart. Verzamelplek is 
de parkeerplaats halverwege de Bos-
randweg, tegenover de Rietwijker-
oordweg. De wandeling is voor ie-
dereen (man of vrouw, jong en oud) 
die zin heeft om lekker te lopen en 
anderen te ontmoeten. Een combi-
natie van gezellig en gezond. Na de 

wandeling is er koffie en thee bij de 
startlocatie. Op de hoogte blijven of 
vragen? Stuur dan een e-mail naar 
opstapmetoosterkerk@hotmail.com. 
Weet je welkom en wandel mee!



Muziek/Cabaret
Vrijdag 13 oktober:
* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg v/a 20u. 
Met optreden The Estate.
* Joppe’s Top DJ ‘your social juke-
box’, Weteringstraat vanaf 21u.
* Happy Traum (USA) live in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
Zaterdag 14 oktober:
* ACOV brengt ‘Ein Deutches Re-
quiem’ in Open Hof Kerk, Ophelia-
laan vanaf 20u.
* Najaarsconcert piano/orgel door 
Gert van Hoef in het Lichtbaken, 
Aalsmeerderweg, Rijsenhout, 20u.
* Duoconcert Aalsmeers Harmonie 
en De Spaarnebazuin in Doopsge-
zinde Kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
* Finale Dance Classics met Kees en 
Marcel in The Beach, Oosteinder-
weg 247a vanaf 20u.
* Little Hobo’s live in café Joppe, 
Weteringstraat v/a 21.30u.
Zondag 15 oktober:
* Opening seizoen Bob & Gon in 
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade 
met ‘La Dietrich’ vanaf 15u.
* Tribute to André Hazes in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer vanaf 16u.
Zaterdag 21 oktober:
* Dubbelconcert Flora en Sursum 
Corda in Dorpshuis van Kudelstaart 
vanaf 20u.
* Cabaretvoorstelling Martijn Kar-
dol met ‘Bang’ in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
* Ernst Jansz met ‘De Neerkant’ in 
Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
Zondag 22 oktober:
* Culturele instuif KCA in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraa v/a 15.30u.
* Optreden Remband in The Shack, 
Oude Meer vanaf 16u.

Exposities 
Zaterdag 14 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
Op 21 oktober kinderlezingen ‘Hoe 
werkt een vliegtuig’ om 11 en 14u.
14 en 15 oktober:
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Tot en met zondag ex-
positie 3D insecten in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. 
Tot en met 15 oktober:
* Expositie Amazing Amateurs in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
Iedere donderdag tot en met zon-
dag van 14 tot 17u. 
Vrijdag 20 oktober:
* Opening expositie schilder Ortho 
Owen uit Canada in wijkpunt Voor 
Elkaer, Kudelstaart om 14.30u.
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 
Tot en met 26 oktober:
* Expositie Kunstploeg kabouters in 
burgerzaal, gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 19 november:
* Expositie ‘Highlights’ bij Gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. 

Open: zaterdag en zondag 13-17u.

Diversen
Donderdag 12 oktober:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Presentatie voortuinkeuring Stom-
meer door Groei en Bloei in buurt-
huis Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Vrijdag 13 oktober:
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis aan de Dreef vanaf 20u.
* Kaartavond bij FC Aalsmeer, Beet-
hovenlaan vanaf 20u.
Zaterdag 14 oktober:
* Verkoop tweedehands kleding en 
speelgoed in Dorpshuis Kudelstaart 
van 10.30 tot 12.30u.
* Bazaar in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat van 13 tot 17u. 
* ZABO zaalvoetbal ronde 2 in De 
Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.
* Koppeltoernooi sjoelen in dorps-
huis De Reede, Schouwstraat te Rij-
senhout vanaf 19.30u.
Zondag 15 oktober:
* Huldiging 3 jubilarissen Kar-
melkoor tijdens viering in Karmel-
kerk, Stommeerweg vanaf 10u.
Dinsdag 17 oktober:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Koffie-ochtend in Ontmoetings-
kerk Rijsenhout vanaf 10u. 
* Thema-middag OVAK over ge-
schiedenis bloementeelt in Paro-
chiehuis, Gerberastraat vanaf 14u. 
* Kaartavond Ons Genoegen in het 
Hofplein, ingang Clematisstraat 
vanaf 19.30u.
* Diabetes-café in bibliotheek 
Marktstraat van 19 tot 21u. 
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
17 en 19 oktober:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 18 oktober:
* Oost-Inn met inloop 9.30 tot 
11.30u., lunch 12 tot 13u. en creatie-
ve avond van 19.30 tot 21.30u. in De 
Mikado, Catharina Amalialaan.
 * OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 19 oktober:
* Wandelen in het Bos van 19.30 tot 
20.30u. Start: Bosrandweg tegen-
over Rietwijkeroordweg.
* Speelavond en jaarvergadering 
Sjoelclub in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.
Vrijdag 20 oktober:
* Open Hof Keuken met Italiaan-
se maaltijd vanaf 18u. in Het Baken, 
Sportlaan. 
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u. 

Vergaderingen
Dinsdag 17 oktober:
* Openbare vergadering commissie 
Ruimte en Economie in gemeente-
huis vanaf 20u.
Donderdag 19 oktober:
* Openbare vergadering commis-
sie Maatschappij en Bestuur in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Little Hobo’s zaterdag 
live in café Joppe
Aalsmeer - Zonder try-outs in het 
land en zonder een gezamenlijke re-
petitie, maar met een overdosis aan 
enthousiasme stond de Little Hobo’s 
op 17 september op het Straatfesti-
val in Beets. Het idee om met de-
ze formatie op te treden is geboren 
tijdens het optreden van de nieuwe 
Hobo String Band in café De Drie 
Hamers in Beets, waar uitbater Dirk 
Rekelhof (oud-Kudelstaarter) groot 
fan is van deze in de jaren zeventig 
populaire band. Om ook in een klei-
nere formatie te kunnen optreden is 
het idee ontstaan om de Little Ho-
bo’s op te richten. In Beets was het 
eerste optreden van deze formatie 
en met succes. Het publiek kon de 
muziek van het vijftal waarderen en 
de bandleden zelf hebben ook heel 
veel plezier beleefd aan hun eerste 

presentatie samen. Besloten is om 
door te gaan met de Little Hobo’s en 
het tweede optreden is aanstaande 
zaterdag 14 oktober in Aalsmeer, in 
café Joppe in de Weteringstraat. 
De Little Hobo’s bestaat uit Dick 
Kuin en Leen Mulder, grondleggers 
van de Hobo String Band, op res-
pectievelijk zang, gitaar en banjo 
en op fiddle, mandoline, mondhar-
monica en zang, bassist en op zang 
Piet van Leeuwen en de muzikanten 
uit Beets: Jan Erik Hoeve (zang, pe-
dal steel gitaar en banjo) en Tristan 
Hupe (pianist, maar in de band 
drummer). Kom luisteren en swin-
gen op onder andere ‘Sigarettes and 
Whisky’ en ‘Only a Hobo’. Het optre-
den in Joppe begint zaterdag rond 
de klok van 21.30 uur en de toegang 
is gratis. Kom op tijd, vol is vol. 

Vrijdag éénmalig optreden in Nederland

Woodstock legende Happy 
Traum in De Oude Veiling
Aalsmeer - De Woodstock muziek-
legende Happy Traum uit Amerika 
verzorgt aanstaande vrijdag 13 ok-
tober een éénmalig optreden in Ne-
derland en wel in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. 
Happy Traum (1938) is een muzi-
kant die net als Bob Dylan en Dave 
Van Ronk z’n eerste muzikale stap-
pen zette in Greenwich Village, New 
York in de late vijftiger en vroege 
zestiger jaren. Hij leerde gitaar en 
banjo spelen van toenmalige voor-
beelden als Brownie McGee, en an-
dere tijdgenoten als zijn ‘long time’ 
vriend Pete Seeger. Sinds jaar en 
dag woont Happy in het roemruchte 
Woodstock in New York state waar 
hij frontman is van een grote akoes-
tische folk en blues scène. Happy 
was met z’n toenmalige groep The 
New Word Singers de eerste die 
Dylan z’n klassieker Blowin’ In The 
Wind op nam, omdat hij Happy peil-
de of hij het nummer wat vond en of 
zij dit voor hun toen op handen zijn-
de LP wilde opnemen. Later speelde 

Happy gitaar, banjo, bas en verzorg-
de hij achtergrond vocalen voor tal 
van Bob z’n vroege opnames. Zijn 
muziekstaat van dienst is verder op 
meerdere vlakken gigantisch lang. 
Het concert aanstaande vrijdag in 
De Oude Veiling begint om 20.30 
uur, de entree bedraaft 15 euro per 
persoon. Kaarten reserveren (aan-
bevolen) kan via: scr@pietergroen-
veld.com. 

De ultieme Sint en Pieten 
Bingo komt er weer aan
Aalsmeer - Over een paar weken 
is het pas weer zo ver, maar vanuit 
een Spanje alvast een belangrijk be-
richt. De datum van de enige echte 
Sint en Pieten Bingo is bekend; za-
terdagavond 25 november zullen de 
bingoballen weer in het rond vlie-
gen. Net zoals het afgelopen jaar, 
zal ook dit jaar weer een te gekke 
Sint en Pieten Bingo in The Beach 
georganiseerd worden. Vanwege 
het ongekende succes van de af-
gelopen jaren, zullen er dit jaar wat 
dingen veranderen.
De Bingo zal plaatsvinden in zaal 3 
van The Beach. Een grotere en rui-
mere zaal, zodat iedereen een goed 
zicht heeft op het podium. Tevens 
zal het licht en het geluid nog spec-
taculairder worden, zodat ieder-
een de Bingo Piet kan zien en ver-
staan. En mocht je nu denken: “Ja 
maar Sint, ik heb toch echt af en toe 
een pepernoot in mijn oor”, geen 
probleem! Vanaf dit jaar zullen de 
nummers van de Bingo ook zicht-
baar zijn op schermen, zodat je niets 
meer hoeft te missen.

Kaartverkoop
De grootste verandering die dit jaar 

plaatsvindt, is de voorverkoop van 
de kaarten. Om teleurstelling aan de 
deur te voorkomen, vindt op woens-
dagavond 18 oktober een voorver-
koopavond plaats in de Zotte Wilg. 
Vanaf 19.00 uur start de verkoop tot 
ongeveer 21.00 uur. De kaarten kos-
ten 10 euro per stuk en kunnen uit-
sluitend contant betaald worden. 
Kom op tijd, zodat je er zeker van 
bent dat je een kaartje hebt!
De organisatie heeft er ontzettend 
veel zin in en hoopt iedereen in gro-
te getale te zien op woensdag 18 
oktober om 19.00 uur bij De Zotte 
Wilg. Het speculeren over wat er nu 
weer bedacht is kan officieel begin-
nen, maar zeker is dat het een feest-
je wordt op zaterdag 25 november!

Nog even alle data op een rij:
* Woensdag 18 oktober van 19.00 tot 
21.00 uur voorverkoop Bingo bij de 
Zotte Wilg aan de Uiterweg.
* Zaterdag 18 november om 14.00 
uur Intocht van Sinterklaas en zijn 
Pieten in het Centrum.
* Zaterdag 25 november ultieme 
Sinterkaas en Pieten Bingo. Zaal 
open in The Beach om 20.30 uur, 
adres: Oosteinderweg 247a.

Optreden ‘The Estate’ bij 
de Bandbrouwerij
Aalsmeer - Komende tijd zullen er 
regelmatig leuke bands aanschui-
ven tijdens de Bandbrouwerij in 
N201. Voor muzikanten en muziek-
liefhebbers is er immers niks leukers 
dan zelf muziek maken én kijken 
naar anderen, dus de Bandbrouwe-
rij is de ideale gelegenheid hiervoor. 
De Aalsmeerder Armani van En-
gelen en zijn band The Estate zul-
len op vrijdag 13 oktober optreden 
in N201. The Estate bestaat uit drie 
multi getalenteerde rasmuzikanten 
die schijnbaar moeiteloos alles uit 
hun mouw schudden van rock tot 
blues, funk tot jazz en alles er tus-
senin. Het zijn graag geziene gasten 

op podia in de wijde omtrek en dat 
is in N201 natuurlijk niet anders! 
De Bandbrouwerij is gewoon zoals 
het elke vrijdag gaat in N201, in al-
le oefenruimtes, dus ook in de zaal 
maar in de loop van de avond wordt 
het podium vrij gemaakt voor The 
Estate voor een spetterend optreden 
zoals fans dat van ze gewend zijn. 
Na het optreden kan er gewoon 
weer doorgejamd worden uiteraard.
De Bandbrouwerij is wekelijks op 
vrijdag van 20.00 tot 00.00 uur en 
de toegang tot N201 aan de Zwar-
teweg is gratis. Meer info is te vin-
den op de facebookpagina: https://
www.facebook.com/bandbrouwerij

Zondag livemuziek in The Shack
Zeven-koppige band brengt 
eerbetoon aan André Hazes
Oude Meer - Een nieuw underco-
verseizoen gaat weer van start in 
The Shack. Het concept van de un-
dercoversessies: bekende muzikan-
ten uit de Nederlandse muziekscene 
kruipen in de huid van hun idolen 
met verbluffend resultaat! De eerste 
in deze nieuwe reeks is een ode aan 
André Hazes, maar natuurlijk wel 
met een complete band op het po-
dium. Robin Verkaik heeft een stel 
té gekke muzikanten om zich heen 
verzameld, inclusief achtergrond-
zangeressen. Deze zeven-koppige 
band brengt zondagmiddag 15 ok-
tober een prachtig eerbetoon aan 
Nederlands’ beste volkszanger ooit!
Robin Verkaik, Bartel Bartels, Step-
han van der Meijden, Arlette Swart-
jes, Mike Foendoe, Astrid Zijlstra en 
Reinier Scheffer zijn deze uitdaging 
aangegaan en het belooft een hele 
toffe Amsterdamse middag te gaan 
worden in Oude Meer!

Remband en ELO
Zondagmiddag 22 oktober staat 
de Remband op het podium van 
The Shack. Remco Millenaar, Rem-
co de Hundt, Hans Millenaar, Ron 
Schalkwijk en Ab Hansen spelen 
tijdloze nummers uit de jaren zeven-
tig met in de hoofdrol de piano en 
hammond! Heel bijzonder én goed!
En noteer vrijdag 17 november al-
vast in de agenda: Electric Light 

Orchestra undercover. Een under-
coversessie van een muzikaal zeer 
hoog niveau! Deze band heeft de 
afgelopen zomer die mega grote 
undercoversessie tent op de Zwar-
te Cross volledig plat gespeeld en 
vrijdag 17 november staan ze in The 
Shack! Met onderstaande muzikan-
ten mag je een topavond verwach-
ten, en dat gaat het ook worden: Op 
basgitaar: Dirk Schreuders, gitaar 
en zang: Mick Hup, toetsen: Len van 
der Laak, cello: Jonas Pap, gitaar: 
Thomas Meeuwis en Arthur Adam 
en op drums: Dave Menkehorst .
The Shack is geopend op zondag-
middag 15 oktober vanaf 15.00 uur 
en aanvang André Hazes underco-
ver is om 16.00 uur. De entree be-
draagt 10 euro per persoon. Voor al-
le info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:KOOPJE:

NIEUW: TIP:

Kindergitaar 'Gomez' 
3/4  € 69,-

Drumpads 'Remo'
vanaf  € 27,90

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

Keyboard 'Medeli'
van € 220,- voor  € 199,-

AANBIEDING:

In Bacchus werd zaterdagavond 7 oktober het 25ste jazzseizoen van de stich-
ting KCA geopend door Carmen Gomes met haar trio. De vier hadden succes, 
het publiek kon de muziek waarderen. Na elk nummer klonk applaus. Het cul-
turele café had ook een bijzondere bezoeker. Een kat was Bacchus ingelopen 
en ging op onderzoek uit. Hij ging de trap op, liep achter de bar en nam plaats 
op het podium. In livemuziek had hij echter weinig zin. Hij ging er bij het ho-
ren van de eerste noten na de pauze direct vandoor.

Jazzkat komt een kijkje nemen...
Divers programma Bacchus
Aalsmeer - Cultureel café Bacchus 
aan de Gerberastaat staat al jaren 
garant voor diversiteit. De program-
mering vliegt naar de uithoeken van 
cultureel verantwoord vermaak. Ca-
baret, bijzondere films, proeverijen. 
Muziek van jazz tot rock en van in-
getogen duo’s tot bands van acht 
man die van toeten én blazen we-
ten. De activiteiten in Bacchus wor-
den georganiseerd door een groep 
vrijwilligers die zelf vooral genieten 
van wat het culturele café allemaal 
te bieden heeft. Kwaliteit is belang-
rijk, of het nu gaat om een lekker 
biertje, er zijn altijd diverse soorten 
beschikbaar, of een goed glas wijn. 
Zo ook de techniek. Een band of een 
cabaretier die komt spelen stelt ei-

sen en terecht.
De programmering van Bacchus is 
te lezen op de website (www.cafe-
bacchus.nl). Ook is het mogelijk om 
aan te melden voor de nieuwsbrief. 
Vrienden worden via facebook (cul-
tureel café Bacchus) kan natuurlijk 
ook. Je wordt dan uitgenodigd voor 
activiteiten die jouw belangstelling 
hebben. Dit weekend is Bacchus 
nogal druk met een besloten feest, 
ook dat is mogelijk. Volgend week-
end, op vrijdag 20 oktober is De 
bokken van Bacchus. Een heerlij-
ke en eerlijke proeverij van bock en 
andere bieren, gepresenteerd door 
Bacchus eigen biergoeroe. Zater-
dag 21 oktober speelt Martijn Kard-
ol zijn cabaretvoorstelling Bang!

Flora en Sursum Corda 
geven dubbel-concert
Kudelstaart - Muziekvereniging 
Flora gaat in november naar het 
muziekfestival in Schoonhoven en 
Christelijke Muziekvereniging Sur-
sum Corda gaat als festivaldeelne-
mer naar een concours in Zaandam, 
eveneens in november. Hoe kunnen 
zij zich beter voorbereiden op deze 
optredens dan met een try-out con-
cert met elkaar in Kudelstaart?
Het dubbel-optreden van Flora en 

Sursum Corda wordt gehouden op 
zaterdag 21 oktober in Dorpshuis ‘t 
Podium in Kudelstaart aan de Ku-
delstaartseweg 239 en begint om 
20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro 
per persoon. Kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal en in de voorver-
koop bij de leden van de beide ver-
enigingen. Kijk voor meer informa-
tie op de websites de verenigingen.

Dance, concert 
en Bob & Gon
Aalsmeer - Het is helemaal uitver-
kocht de eerste grote Dance Clas-
sics Show met Kees Markman en 
Marcel Wilkes zaterdag 14 oktober 
in The Beach. Voor wie geen kaart-
je heeft kunnen bemachtigen, is er 
toch nog de mogelijkheid om ‘los’ te 
gaan en wel op zondagmiddag 12 

november tijdens de Dance Classics 
After Party in de Zotte Wilg. Van een 
heel ander kaliber, maar ook geliefd 
bij velen is harmonie-muziek: Zater-
dag 14 oktober trakteren Aalsmeers 
Harmonie en De Spaarnebazuin uit 
Haarlem op een duo-concert in de 
Doopsgezinde Kerk. En zondag 15 
oktober is de feestelijke opening 
van een nieuw theaterseizoen met 
Bob en Gon. Wilma alias ‘La Die-
trich’ is de eerste gast.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

NISSAN MICRA

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

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

NÚ € 1.750
KORTING*

NOG SLECHTS
6 BESCHIKBAAR

Nieuwe dirigent Sonority
Aalsmeer - Met ingang van 10 ok-
tober heeft dirigent Jenny van Huis-
steden van popkoor Sonority het 
stokje overgedragen aan Kamila 
Sezer-Starkowska. Kamila is al jong 
begonnen met pianoles. Na het 
voortgezet onderwijs is zij verder 
gegaan in de muziek en heeft ze het 
diploma master in muziek behaald. 
Kamila bespeelt diverse blaasinstru-
menten waarvan saxofoon favoriet 
is. Naast zingen, muziek maken en 
dirigeren is zij begonnen met mu-
ziekles geven. Met veel enthousi-
asme en passie gaat Kamila aan de 
slag als dirigent bij Sonority.

Bas en sopraan
Sonority heeft overigens nog plaats 
voor een bas en een sopraan! Heb je 
zin om een keer mee te zingen of te 
komen luisteren? Kom dan vrijblij-

vend een repetitie bijwonen op de 
dinsdagavond. Vanaf 20.15 uur re-
peteert Sonority in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Meer informatie 
op www.sonority.nl.

Cabaretier Martijn Kardol 
met ‘Bang!’ in Bacchus 
Aalsmeer - Op zaterdag 21 okto-
ber presenteert Bacchus weer een 
avondje cabaret. Uitgenodigd is 
Martijn Kardol en zijn programma 
heeft de titel ‘Bang!’
Nadat Martijn Kardol de eerste 
18 jaar van zijn leven had doorge-
bracht in zijn geboortedorp Barne-
veld, vertrok hij naar Londen. Daar 
werd Martijn fan van Arsenal, werk-
te hij in een jazzclub en kreeg hij 
zijn eerste echte spel- en zangles-
sen. In 2009 studeerde hij een jaar 
op de Koningstheaterakademie  in 
Den Bosch. Daarna verhuisde Mar-
tijn naar Amsterdam waar hij Soci-
ologie en Zweeds heeft gestudeerd 
aan de Universiteit van Amsterdam.
Na de BNN University, de eigen op-
leiding van BNN, mocht hij daar 
blijven werken. Inmiddels is Martijn 
vaste producer van verschillende ra-
dioprogramma’s. Ook levert hij bij-
drages aan het programma ‘Drukte-
makers’ bij NPO/Radio 1. Tevens is 
Martijn iedere maandagochtend te 
horen bij ‘Domien in de ochtend’ op 
3FM met een blik op de sport van 
de week.

Publieksprijs
Als cabaretier beleefde Martijn een 
ware kickstart. Na de publieksprijs 
op het Griffioen/Zuidplein Caba-
retfestival 2014, won hij alle prijzen 
op het Groninger Studenten Festi-

val. En vervolgens ook  nog de ju-
ry- en publieksprijs bij het Leids 
Cabaret Festival met zijn program-
ma ‘Jongensboek’. Allemaal in één 
seizoen. In februari 2017 is Mar-
tijn gestart met zijn eerste avond-
vullende theaterprogramma ‘Bang’. 
Een voorstelling waarin hij zijn pu-
bliek meeneemt in zijn wonderlijke 
wereld vol creatieve observaties en 
oplossingen. De voorstelling ‘Bang!’ 
is te zien op zaterdag 21 oktober in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat in Aalsmeer. Aanvang: 
21.00 uur (zaal open: 20.15 uur). 
De entree bedraagt 12 euro. Kaar-
ten zijn te reserveren via www.cafe-
bacchus.nl of telefonisch via 0297-
342657 (na 18.00 uur).

Zaterdag jaarlijkse bazaar 
in het Kloosterhof
Aalsmeer - Al jaren is De stichting 
‘Vrienden van t Kloosterhof’ actief 
met het verzamelen van gelden om 
daarmee voorzieningen in het huis 
of activiteiten voor de bewoners te 
kunnen realiseren, waarvoor in de 
gewone budgetten geen ruimte is. 
Zo heeft de stichting al jaren gele-
den een rolstoelfiets kunnen schen-
ken, een prachtig terras met meu-
bilair en parasols kunnen aanleg-
gen, een jeu de boulesbaan gere-
aliseerd en een aantal gymtoestel-
len kunnen plaatsen. En afgelopen 
zomer was er al weer voor de vijfde 
keer een zeer geslaagde barbecue.

Oliebollen te koop
Ook tijdens de onlangs gehouden 
feestweek zijn er diverse activitei-
ten door ‘De Vrienden van’ betaald 
en vorig jaar was de opbrengst voor 
een geluidsinstallatie in het Hof-
plein, de nieuwe zaal van Kloos-

terhof. U begrijpt dat daar allemaal 
(veel) geld voor nodig is en daarom 
wordt ook dit jaar weer een bazaar 
georganiseerd en wel op zaterdag 
14 oktober van 13.00 tot ongeveer 
17.00 uur. Er is van alles te doen. 
Natuurlijk zijn er weer oliebollen te 
koop (vanaf 12.00 uur), draait het 
Rad van Avontuur en is de hand-
werkgroep aanwezig met prachtige 
zelfvervaardigde artikelen.

Raadspelletjes
Ook kunnen bezoekers meedoen 
met diverse raadspelletjes waaron-
der de waarde van een boodschap-
penmand en kan eenieder zijn of 
haar geluk beproeven bij de enve-
loppenkraam en de muizenbak. Ook 
is er een goedgevulde kraam met 
tweedehands boeken aanwezig, 
zijn er oud-Hollandse spelletjes en 
nog veel meer. Tevens worden er lo-
ten verkocht à 3 euro (4 voor 10 eu-

De kabouters houden ‘vergadering’ in het gemeentehuis. In het programma 
‘Vrijdagavondcafé’ meer over dit project van de Kunstploeg. 

Muziek, cultuur en meer 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Muziek is natuur-
lijk een belangrijk element van ra-
dio Aalsmeer, maar de lokale om-
roep laat ook luisteraars kennis ma-
ken met inwoners, beroepen en ac-
tiviteiten in de gemeente. Donder-
dag schuiven er twee bijzondere da-
mes aan bij ‘Echt Esther’. Orthomo-
leculair therapeute Marjon Middel-
koop-Huiskens en (water)-massa-
gespecialiste Winanda Delzenne. Zij 
kunnen alle slimme vragen over hun 
specialisme beantwoorden. Beide 
dames hebben ook een leuke vraag 
voor de luisteraar en het juiste ant-
woord kan een bijzondere ervaring 
opleveren. Voor vragen en meer in-
formatie: esther@radioaalsmeer.nl.

Kunst- en cultuurles 
Jenny Piet en Wilbert Streng zijn er 
donderdag weer met ‘That’s Life’ 
en ontvangen eerst wethouder van 
kunst en cultuur Gert-Jan van der 
Hoeven, samen met André Vulper-
horst van het Cultuurpunt Aalsmeer 
over natuurlijk kunst en cultuur. Ver-
volgens een prachtig verhaal over 
zeemeerminnen en wat dat voor de 
kerk en kunst heeft betekend, ver-
teld door kunsthistorica Ingrid Kop-
peschaar. Afgesloten wordt met 
Debby Albers van Stichting Fedeli, 
die als doel heeft het verbinden van 
mensen door middel van laagdrem-
pelige bijeenkomsten. 

‘Let’s Go’ en Herfstvakantie
Op 20 oktober begint de Herfstva-
kantie en bij ‘Let’s Go’ wordt er al-
vast gekeken wat je allemaal kan 
gaan doen. Vrijdag om 18.00 uur 
komt Inge Baas van De Binding 
langs om te vertellen over de Com-
bifun die tijdens de herfstvakantie 
wordt georganiseerd. Ook zal Inge 
meer vertellen over de Halloween-
tocht die De Binding op 27 oktober 
organiseert. 

Nóg een nieuwe show 
Aanstaande vrijdag 13 oktober gaan 
Frank Bunnik en Walter de Vries 

van start met hun nieuwe program-
ma op Radio Aalsmeer. Na 15 jaar 
lang het weekend te hebben af-
gesloten op zondagavond met ‘De 
Laatste Loodjes’, gaan ze vanaf nu 
het weekend feestelijk openen met 
‘Thank God It’s Friday’. Vanaf 19.00 
uur gaan de heren los voor de ou-
dere jongeren, met muziek en leuke 
items. Vanaf 13 oktober iedere vrij-
dag tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Weekend voor de deur 
Deze vrijdag staan de deuren van 
het ‘Vrijdagavondcafé’ weer open 
tussen 21.00 en 23.00 uur voor kor-
te interviews en veel muziek. Ron 
bezocht met Jan Daalman van de 
Kunstploeg Aalsmeer de kabou-
ters in het gemeentehuis en maakte 
daar een reportage over. Natuurlijk 
is er de Twitterhit en het radiospel-
letje Soundmemory. Wil je interactief 
doen of zelf een onderwerp aan de 
man bengen in het gezellige radio-
café? Laat het weten via facebook, 
twitter of instagram. 

Speurtocht naar nieuwe gast
Afgelopen maandag ontving pre-
sentator Elbert Huijts samen met 
technicus Olaf Huijts in ‘Door de 
Mangel’ de Kudelstaartse fietsen-
maker Robert van der Meer. De op 
Kudelstaart gerichte Leimuidenaar 
was de 184ste gast in de wekelijk-
se talkshow. Van der Meer is opge-
groeid in Kudelstaart en heeft daar 
inmiddels zijn eigen fietsenwinkel. 
Natuurlijk Robert is op zoek gegaan 
naar een nieuwe gast, maar ook 
hij heeft, ondanks zijn speurtocht, 
moeite een opvolger te vinden. Toch 
gaat Van der Meer druk aan de slag 
en zal er komende maandag 16 ok-
tober om 19.00 uur iemand plaats 
nemen achter de microfoon als 
185ste gast. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via de www.
radioaalsmeer.nl. Volg de lokale om-
roep ook op Twitter en Facebook.

‘Met en voor elkaar’
Barbecue Wilhelminastraat
Aalsmeer - Op 23 september was 
het nationale burendag. Voor de be-
woners van de Wilhelminastraat een 
mooie gelegenheid om een barbe-
cue te organiseren om de verbin-
ding met elkaar te vergroten. ‘Met 
en voor elkaar’ en ‘verdieping ge-
ven aan het onderlinge contact’ was 
het doel van deze dag. Tijdens de-
ze zonovergoten zaterdagmiddag 
bleek dat de onderlinge saamhorig-
heid in de straat zeer groot is! Zo’n 
60 volwassen en kinderen kwamen 
op de barbecue af.
Aan alles was gedacht, een spring-
kussen voor de kinderen, twee gro-
te partytenten, een muziekje voor op 
de achtergrond, een koelkast, een 
aparte barbecue voor halal-vlees en 
een comfortabele stoel voor de ge-
blesseerde buurvrouw. 
Iedereen nam zelf het vlees en drin-
ken mee en maakte een bijgerecht 
om met elkaar te delen. Voor een 
buurman die zelf geen boodschap-
pen meer kon doen werd vlees en 

drinken geregeld, zodat ook hij kon 
komen. 

Bankje in speeltuin
Tijdens de barbecue is het nieuw 
geplaatste bankje in de speeltuin 
achter de Wilhelminastraat offici-
eel in gebruik genomen. De kinde-
ren pakte de in cadeaupapier ge-
hulde bank samen uit om hem hier-
na eens goed uit te proberen. Mooi 
om te zien dat de gemeente gehoor 
heeft gegeven aan de wens van een 
aantal van de bewoners van de Wil-
helminastraat om een bankje te 
plaatsen in de speeltuin. 
Tijdens het opbouwen kwam een 
buurjongetje van 6 bij één van de 
organisatoren staan en zei: “Buur-
vrouw ben jij ook zou blij vandaag? 
Ik wel, want ik ben zo blij dat ik al-
le buren ga leren kennen!” Precies 
de spijker op z’n kop! De bewoners 
van de Wilhelminastraat zijn trots 
dat ze in een mooie straat, met zo-
veel mooie mensen mogen wonen!

Vanavond presentatie in buurthuis
Voortuinen in Stommeer 
bij Groei en Bloei
Aalsmeer - Groei en Bloei afdeling 
Aalsmeer stuurde deze zomer 18 ju-
ryleden op pad in de Wijk Stommeer 
met de vraag dertig voortuinen aan 
te wijzen die een Groenbon verdie-
nen. Groei en Bloei vindt het be-
langrijk dat ieder in z’n eigen straat 
met plezier een wandeling kan ma-
ken. Bloemen en planten in goed 
verzorgde tuinen kunnen daar bij 

helpen. Gelukkig zagen de juryle-
den verrassende tuinen en aan deze 
eigenaren gaan vanavond, donder-
dag 12 oktober, groenbonnen uitge-
reikt worden. Om 20.00 uur begint 
in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
de presentatie van alle voortuinen 
laten. Elke eigenaar krijgt ook een 
foto mee van zijn tuin. Belangstel-
ling? Iedereen is van harte welkom.

Oecumenische dienst met 
Song of Joy in de Spil
Kudelstaart - Op zondag 15 okto-
ber verleent het Interkerkelijk Koor 
Song of Joy haar medewerking aan 
de Oecumenische dienst in De Spil 
in Kudelstaart. Twee maal per jaar 
houden de Katholieke Parochie St. 
Jangeboorte en de Samen-op-Weg 
PKN-gemeente in Kudelstaart een 
oecumenische viering. Hiermee wil-
len zij uiting geven van hun onder-
linge verbondenheid als christenen 
in de Kudelstaartse samenleving. 
Het bijzondere is dat dit de laatste 
Oecumenische viering is waaraan 

pastor Annemiek Blonk haar me-
dewerking zal verlenen, omdat zij 
binnenkort met pensioen gaat. Aan 
de dienst verleent Song of Joy haar 
medewerking. Het koor wordt voor 
deze keer aangevuld met een aan-
tal leden van het Katholieke dames- 
en herenkoor. 
Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd deze dienst aanstaan-
de zondag 15 oktober vanaf 10.00 
uur mee te komen maken in kerke-
lijk centrum De Spil aan de Bilder-
dammerweg 5.

Wandelen langs Kunstkasten (15)
Café Floralia door Bob 
van den Heuvel verbeeld
Aalsmeer - Kunstkast nummer 
15 alweer en er is nog een leuke 
tocht langs de beschilderde kasten 
te gaan. Het was aan Bob van den 
Heuvel de grote kast naast het huis 
op de Stommeerweg - dat vroeger 
bekend stond als café Floralia - te 
voorzien van een beschildering. 
De geschiedenis van het gebouw is 
terug te vinden in het café tafereel. 
Een wulpse opzichtig geklede dame 
met boodschappenmand en ver-
gezeld van hond komt een ‘afzak-
kertje’ halen. Met de vijf in de klok 
moet dat kunnen, niet waar. Het 
smaakt haar duidelijk en zij neemt 
er nog één en nog één. Het gevolg 

van de vele glazen geestrijk vocht 
is vrolijk verbeeld. Een in slaap ge-
vallen dame die ineens wat minder 
wulps is. De bloemen in haar bood-
schappentas snakken naar water en 
haar trouwe hond houdt gelaten de 
wacht. 
De bloemen aan de zijkant wijzen 
op de naam waarmee het pand zijn 
bekendheid kreeg. 
Een minpunt is één van de vuilnis-
bakken die helaas het zicht van de 
vrolijk makende kunstkast belem-
merd. Wie het totaalbeeld wil be-
wonderen zal deze even opzij moe-
ten zetten. 
Janna van Zon 

Yvette van Garby Aalsmeer 
leest voor op De Stek
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 10 
oktober was Dag van de Duurzaam-
heid. Dit was voor Yvette Koehler, 
alias Garby Aalsmeer, de aanlei-
ding om te gaan voorlezen aan een 
groepje kinderen van de BSO So-
lidoe De Stek. Nadat zij zich had 
voorgesteld, legde zij uit dat zij Gar-
by Aalsmeer is begonnen om zwerf-
afval te bestrijden in de gemeente 
Aalsmeer, omdat er goed voor de 
aarde gezorgd moet worden, om-
dat mensen er maar te gast zijn. En 
dus dat men geen afval moet laten 
slingeren, maar dit in een afvalbak 
moeten aanbieden voor recycling. 
Want veel afval is een grondstof 
voor een nieuw product!

Wereld van Voedsel
Daarna las zij twee verhalen voor 
uit het speciaal voor de Dag van de 
Duurzaamheid uitgebrachte boek 
‘De Wereld van Voedsel’. Het eer-
ste verhaaltje heette ‘Buitenbeen-
tjes’. Het verhaal verteld hoe Luk-
as tot het besef komt dat er groen-
ten en fruit zijn die doordat ze er an-
ders uitzien, niet in de winkel ver-
kocht kunnen worden en zèlfs weg-
gegooid worden, terwijl de smaak 
precies hetzelfde is! De moraal van 
dit verhaal was: “Het is bij groenten 
en fruit net als bij mensen: Ga nooit 
alleen af op het uiterlijk en sluit nie-
mand uit. Want de binnenkant is net 
zo mooi als van ieder ander!”

Kookchallenge
Het tweede verhaaltje heette ‘De 
Kookchallenge’. Dit verhaal gaat 
over een klas met leerlingen die een 
reis naar Nigeria kunnen winnen 
door het meeste geld in te zame-
len met een kookchallenge. Wouter, 
Nikki en Jasmijn gaan meteen en-
thousiast aan de slag met het door-
zoeken van vele kookboeken ter in-
spiratie. Uiteindelijk besluiten ze 
Pasta Pollo te gaan maken. Maar bij 
het boodschappen doen blijkt dat 
pestkop Rick hun overleg heeft af-
geluisterd en heeft het recept ge-
pikt! 
Het drietal gaat ten einde raad naar 
de buurman van Nikki, die een bio-
logisch restaurant heeft. Hij stelt het 
drietal gerust: “Geen zorgen, ik heb 
een veel beter plan dan Pasta Pollo! 
Iets wat helemaal hip is in deze tijd. 
Mensen willen tegenwoordig vooral 
gezond en biologisch eten. En, daar 
betalen ze ook meer voor! Op mijn 
menukaart staat biologische groen-
tespaghetti. Die is echt enorm po-
pulair bij mijn klanten en ik weet ze-
ker dat jullie met dit gerecht veel 
geld zullen ophalen.” En ze wonnen! 

Mocht u op de hoogte willen blijven 
van wat Garby Aalsmeer allemaal 
bezighoudt op het gebied van Duur-
zaamheid? Dan kunt u haar volgen 
op haar facebookpagina met gelij-
ke naam.

ro) met prachtige prijzen te weten: 
Een hotelarrangement ter waarde 
van 250 euro, een dinerbon van 150 
euro en een rijk gevulde dranken-
mand.
Reden genoeg om even langs te 
komen, de koffie en thee met ge-
bak staan klaar op 14 oktober in ‘t 
Kloosterhof, Clematisstraat 16. De 
‘Vrienden van ‘t Kloosterhof’ hopen 
op een mooie opbrengst en een he-
le gezellige middag.





KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL 
- UITERWEG 139, AALSMEER - ZAAKNUMMER 
Z-2017/045444

Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer maken 
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat tussen de gemeente Aalsmeer en de heer B.F.R. Heemskerk 
een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met betrek-
king tot het in ontwikkeling brengen van de locatie Uiterweg 
139 in Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te werken aan 
een wijziging van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoevers 
2005’ op grond van de daarin opgenomen wijzigingsbevoegd-
heid ten behoeve van het bouwplan betreffende 1 woning 
met parkeerkelder en zwembad, een boothuis, een haven met 
steigers met 8 ligplaatsen voor boten en 3 ligplaatsen voor 
recreatiearken.

Inzage vanaf 16 oktober 2017
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage 
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt 
u op deze webpagina van de gemeente.

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

KENNISGEVING 
Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Aalsmeer 
voor de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park Aals-
meer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. De burgemeester 
van de gemeente Aalsmeer deelt mee dat, ingevolge artikel 78, 
zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 17 oktober 2017 
t/m 27 november 2017 een afschrift van het koninklijk besluit 
van 23 augustus 2017, nr. 2017001369, ter inzage ligt. De in 
het koninklijk besluit ten name van de gemeente Aalsmeer 
ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor 
de uitvoering van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer 
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7. Aan de onroerende 
zaken zijn de bestemmingen Verkeer, Water en Groen-1 toege-
kend. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaam-
heden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen. 
Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 
28 september 2017, nr. 51367. Tegen dit besluit staat geen 
beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter 
inzage op de volgende locaties:
- Gemeente Aalsmeer, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (ope-

ningstijden staan op de website van de gemeente)
- Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te 

Utrecht in de centrale hal

ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN 
AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK 
AALSMEER, MIDDENWEG EN DEELGEBIEDEN 3, 5 EN 7, 
SCHIPHOLPARKEREN DEELGEBIED 3

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Green 
Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7’ een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 
een parkeervoorziening ten behoeve van het Schipholparke-
ren in deelgebied 3 van Green Park Aalsmeer (zaaknummer: 
Z-2017/013408). Het bovengenoemde gebruik past niet bin-
nen de bestemming van het thans geldende bestemmingsplan 
“Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7”. 
De gronden waarop de parkeervoorziening gerealiseerd wordt 
hebben de bestemming “Gemengd-2”. Binnen deze bestemming 
zijn logistieke bedrijven en zelfstandige kantoren toegestaan.

Ter inzagelegging
De aanvraag om omgevingsvergunning, de ontwerpbeschik-
king omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en 
de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van 13 oktober 2017 t/m 23 november 2017 (6 weken) 
op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB05xR-OW01
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/web/

Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/
Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- Papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis 
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze 
balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije 
inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur

- Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur)

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder betreffende 
de ontwerp beschikking omgevingsvergunning schriftelijk een 
zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze Schipholparkeren 
deelgebied 3 GPA) indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer). De ziens-
wijzen kunnen tevens via de gemeentelijke website worden 
ingediend, via de link http://0358.ropubliceer.nl/. Vervolgens 
selecteert u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en 
kiest u de optie ‘reageren’. Zienswijzen kunnen naar keuze 
mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 
oktober 2017 tevens besloten dat geen Milieueffectrapport 
(MER) of m.e.r.-beoordeling hoeft te worden opgesteld voor de 
onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning. Dit besluit is 
genomen naar aanleiding van een door de initiatiefnemer in-
gediende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling. Tegen 
dit besluit staat, gelet op artikel 6:3 Algemene wet bestuurs-
recht, geen bezwaar of beroep open.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.

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

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
12 oktober 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

-  Uiterweg 180, 1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen 
van een woonhuis

- Aalsmeerderweg 120, 1432 CT (Z-2017/049354), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het vervangen van een 
schuur door een mantelzorgwoning

- Marsstraat 6, 1431 XK (Z-2017/049308), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorgevel van de woning

- Stommeerweg 120, 1431 EZ (Z-2017/049894), het plaat-
sen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

- Seinpost 13, 1431 LG (Z-2017/049964), het plaatsen van 
een dakkapel op het achterdakvlak van de woning

- Green Park Aalsmeer, tegenover Middenweg 53, kadast-
straal bekend G 9626, 1432 DE (Z-2017/050076), het tij-
delijk plaatsen van een 12 meter hoge reclameschep met 
daarnaast een verwijzend reclamebord van 1 december 
2017 tot 1 december 2022

- Green Park Aalsmeer, ter hoogte van de achterzijde van 
de Hornweg 168-178, kadastraal bekend G 9733, 1432 GS 
(Z-2017/050302), het plaatsen van wilgenschermen op de 
groene buffer in DG9 Green Park t.b.v. afscheiding van het 
industrieterrein richting de omwonenden

- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/050320), het 
renoveren en vervangen van bestaande stormkering

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
-  Händelstraat 37 t/m 75, Haydnstraat 26 t/m 52, Hellen-

daalstraat 8 t/m 30 en 31 t/m 37, Monteverdilaantje 1 t/m 
24, Mozartlaan 20 t/m 60, 1431 ZD (Z-2017/038070), het 
renoveren van 92 woningen. Verzonden: 03-10-2017

- Thailandlaan 6, 1432 DJ (Z-2017/040656), het plaatsen 
van wilgenschermen t.b.v. afscheiding industrieterrein 
richting de omwonenden. Verzonden: 06-10-2017

- Beethovenlaan 14, 1431 WX (Z-2017/034195), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 6-10-2017

- Schweitzerstraat 69, 1433 AJ (Z-2017/037358), het plaat-
sen van een open tuinoverkapping die tevens als erfaf-
scheiding (schutting) dient. Verzonden: 06-10-2017

- Zijdstraat 55, 1431 EB (Z-2017/032685), het kappen van 
een bruine beuk voor de kerk i.v.m. onvoldoende stabili-
teit. Verzonden: 06-10-2017

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie. 
- Oosteinderweg 248, 1432 BB (Z-2017/025047), brandveilig 

gebruik t.b.v. Blue Mansion Hotel. Verzonden: 05-10-2017

Aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
gesteld*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten be-
handeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/038013), het plaat-

sen van 6 lichtmasten voor sportveldverlichting. Verzon-
den: 4-10-2017

Ligplaatsvergunning woonarken, vergunning verleend*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn verleend. Te-
gen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
-  Uiterweg 134 ws 3, 1431 AD (Z-2017/018601), het wijzi-

gen van de tenaamstelling en het vervangen van de woon-
ark. Verzonden: 03-10-2017

- Uiterweg 134 ws 8, 1431 AD (Z-2017/018597), het ver-
plaatsen van een woonschip vanaf Uiterweg 139

  ws 9 naar Uiterweg 134 ws 8. Verzonden: 03-10-2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Celestino dos Santos G. 03-07-1981 02-10-2017
Wojtkowska E.B. 18-05-1965 02-10-2017
Takes C. 05-03-1991 02-10-2017
Bousklati R. 09-11-1989 02-10-2017
Robison K.A. 22-01-1997 02-10-2017
Chidi S. 03-10-1994 02-10-2017
Mahamud B.I. 03-01-1971 02-10-2017
Candeias Penicha J. 16-01-1964 02-10-2017
Haller W.K. 16-08-1982 02-10-2017
Heijkoop T.H. 20-01-1990 02-10-2017
Olszewska M.A. 27-04-1990 02-10-2017
Kerk S.E. 26-02-1987 03-10-2017
Kisielowska A.M. 30-07-1974 04-10-2017
Kisielowska M.H. 03-06-2004 04-10-2017
Neij R.D. 09-06-1974 06-10-2017

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

VERGADERING 17 OKTOBER 2017
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 17 oktober 2017, 20.00 uur. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  mevrouw W.B. Alink-Scheltema
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Vaststellen detailhandelsnota
21.00 4. Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, 
  Japanlaan Zuid-Oost
21.30 5. Startnotitie Polderzoom 2e fase
22.30 6. Aanvullend krediet Triade
22.00 7. Beleidskader Mobiliteit Vervoerregio
23.00 8. Regionale samenwerking
23.15  Vragenkwartier
23.30  Sluiting

VERGADERING 17 OKTOBER 2017
Agenda voor de vergadering van de commissie Maatschappij 
en Cultuur op donderdag 19 oktober 2017, 20.00 uur. 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Aanpassing verordening Jeugdhulp
20.35 4. Herziening Algemeen Plaatselijke 
  Verordening
21.05 5. Regionale samenwerking
21.20  Vragenkwartier
21.35  Sluiting

Vervolg op volgende blz.



‘Trek je leerlingen uit hun stoel! Investeer in hun hersenen en daarmee in hun leervermogen.’ 
Dit was de boodschap van Prof. dr. Erik Scherder tijdens de studiedag ‘Bewegen(d) leren is beter presteren’ 
op 4 oktober jl. waar meer dan 300 enthousiaste leerkrachten en medewerkers uit de kinderopvang aanwezig 
waren. Sport en bewegen heeft niet alleen een positieve invloed op de fysieke gezondheid, maar ook 
op de leerprestaties van kinderen en jongeren. ‘Een mooie bijkomstigheid’, aldus gastspreker 
Erben Wennemars (ambassadeur van The Daily Mile). 

De bezoekers kregen in acht workshops praktische handvatten die ze meteen op school kunnen inzetten.

De Aalsmeerse studiedag “Bewegen(d) leren is beter Presteren” is door de drie schoolbesturen (Jong Leren, Stichting Auro 
en Stichting Katholiek Onderwijs Aalsmeer), de gemeente Aalsmeer, JOGG Aalsmeer en Team Sportservice 

gezamenlijk georganiseerd. Een unieke samenwerking die smaakt naar meer! 

Officiële Mededelingen
12 oktober 2017

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Stationsweg 7, 1431 EG (Z-2017/045305), het wijzigen 

van kantoor naar 2 appartementen op de 1e verdieping

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is 
verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Rietwijkeroordweg nabij 66 kwek, kadastraal bekend per-

ceel A 3549, 1432 JE (Z-2017/044727), het oprichten van 
een tuinbouwkas

- Poldermeesterplein 19, 1432 JZ (Z-2017/041274), het 
plaatsen van een observatie-unit (UFO) t.b.v. tijdelijke 
bewaking van een geldautomaat

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Uiterweg 180, 1431 AS (Z-2017/049038), het slopen van 

een woonhuis
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

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

Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Route door Kudelstaart (Z-2017/047761), Sinterklaasin-

tocht op 25 november 2017, ontvangen 3 oktober 2017
- Stokkeland (Z-2017/049460), 14-e Junior Pramenrace op 

16 juni 2018, ontvangen 2 oktober 2017
- Westeinderplassen (Z-2017/049561), 33-e Pramenrace op 

8 september 2018, ontvangen 4 oktober 2017
- Westeinderplassen (Z-2017/050192), Zomerkamp van 14 

tot 26 juli 2018, ontvangen 5 oktober 2017

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 28 (Z-2017/047342) Sale & Pepe, ontvangen 

20 september 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Sportlaan 44, 1431 HZ (Z-2017/049874), Optreden van een 

zangduo op 21 oktober 2017, verzonden 9 september 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE
t/m 19-10-17 Voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-

bestemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oost-
einde-Hornweg 315’ en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden met de daarop betrekking heb-
bende stukken

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

t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving 
openbare ruimte ‘Nieuwe Aalsmeerderlaan’, en 
toekennen naamgeving openbare ruimte ‘Bur-
gemeester Hoffscholteweg’ aan de toekomsti-
ge weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg 
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848) 

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

huis
t/m 02-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herzie-

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

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

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

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

t/m 23-11-17 Aanvraag om omgevingsvergunning, ontwerp-
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 
7, Schipholparkeren deelgebied 3, de ruimte-
lijke onderbouwing en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken

t/m 27-11-17 Zakelijke beschrijving van overeenkomst tot 
kostenverhaal - Uiterweg 139, Aalsmeer - 
Zaaknummer Z-2017/045444

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?Veronica was 9 toen zij een 
woningbrand  overleefde…

watdoejijbijbrand.nl
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De onbevangenheid van een negenjarige

Yura Elenbaas winnaar eerste 
KCA Jeugd Muziek Concours
Aalsmeer - Zondag 14 oktober 
maakten de bewoners van Zorg-
centrum Aelsmeer een bijzondere 
middag mee. KCA volgde een ge-
slaagd voorbeeld van de gemeen-
te Den Haag om getalenteerde mu-
zikale jongeren te laten optreden in 
bejaardencentra. Opperstalmees-
ter Wilbert Streng - in het dagelijks 
leven leerkracht speciaal onder-
wijs - stond voor een volle zaal met 
nieuwsgierige afwachtende oude-
ren, de jonge musici, hun ouders en 
broers en zusjes, wethouder Gert-
jan van der Hoeven en een profes-
sionele jury bestaande uit Lonneke 
Tausch, musicologe werkend in het 
Concertgebouw, saxofoniste Da-
niëlle Brugman, bewoner mijnheer 
Kaptein en kinderburgemeester De-
rek Buikema. De middag kan een 
succes genoemd worden en is ze-
ker voor herhaling vatbaar. ‘Wat het 

Florence concours Den Haag kan, 
kan ook bij ons’, vond KCA en daar-
in heeft de Stichting volledig gelijk 
gekregen. Nu was het nog een voor-
zichtig begin dat kan worden uitge-
breid met mogelijk meer samenwer-
king met het Cultuurpunt en de ge-
meente, want het is een te leuk ini-
tiatief om dit muzikale evenement - 
het KCA Jeugd Muziek Concours - 
zo klein te houden.

“Oude muziek”
Dries Verhaag (15 jaar) beet de spits 
af met ‘Rain’, een heerlijk stuk van 
de componist Brian Crain, waar-
bij je als luisteraar lekker kan weg-
dromen. Op een paar haperingen na 
had Dries het stuk goed in de vin-
gers. Dries die ook van hip-hop en 
breakdancen houdt, ziet klassieke 
muziek als volgt: “Klassieke muziek 
is muziek die heel oud is.”

Bette Weich (negen jaar) is een 
voetbal meisje dat ook graag zingt. 
Samen met Yura Elenbaas (even-
eens negen jaar) speelde zij het stuk 
‘La Noyée’ van de componist Yann 
Tiersen. Er werd met zoveel flair ge-
speeld dat je er als luisteraar alleen 
maar heel vrolijk van werd. 
Lysanne van Klarenbosch (15 jaar) 
speelde twee stukken; ‘Fly’ van Lud-
ovico Einaudi (bekend van de film 
Entouchables) en het ‘Soffeggietto’ 
van Carl Philipp Emanuel Bach (de 
tweede zoon van de grote Bach). 
Het was een mooie keuze. Wanneer 
je pas 2 jaar les hebt en al zo kan 
spelen verdien je zeker een prijs. “Ik 
vind de muziek mooi klinken en mijn 
vingers worden er leniger van.”
Er was nog een tweede optreden 
van Yura Elenbaas (9 jaar), maar nu 
als solist. Hij had gekozen voor ‘Dol-
ly’s Dreaming’ and ‘Awakening’ van 

Prijswinnaars met kinderburgemeester Derek Buikema. Foto: Judith Keessen fotografie

Theodore Oesten. Yura oefent - zeer 
gedisciplineerd - iedere dag piano. 
Hij houdt van voetbal en van zingen. 
Het stuk dat hij speelde was een 
feest om naar te luisteren.
En terwijl de jury zich terug trok en 
beraadde hoe de volgorde van prij-
zen moest worden verdeeld, speel-
den Faas en Lisa Kaaijk een vrolijk 
meezingend stuk en zong Wilbert 
Streng - begeleid door Lisa - ‘Als 
ik toch eens rijk was’ uit de musi-
cal ‘Anatevka’. 

Derek aan het woord
Vol spanning werd er gewacht op 
het commentaar van de jury dat 
werd verwoord door kinderburge-
meester Derek Buikema. “Toen ik 
werd gevraagd werd voor deze mid-
dag vond ik het niet zo bijzonder, 
maar tijdens het programma vond 
ik het steeds leuker worden. De ju-
ry vond het ook een hele leuke mid-
dag.” Derek noemde de vierde prijs-
winnaar als eerste: Dries Verhaag. 
Naast een oorkonde was er ook 
een goed gevulde goody bag. Bette 
Weich speelde volgens de jury een 
lastig stuk uit het hoofd met mooie 
accenten. Zij kreeg voor haar op-
treden naast de oorkonde voor de 
derde prijs en de goodybag ook een 
geldprijs. 
Lysanne van Klarenbosch verdiende 
de tweede prijs bestaande uit een 
mooi geldbedrag en de eerste prijs 
was voor Yura Elenbaas. Hij had 
geen fout gemaakt en de jury was 
unaniem van mening dat hij de win-
naar van de middag was. Voor hem 
niet alleen de oorkonde, de goody 
bag en een geldprijs maar ook nog 
eens een optreden bij het traditio-
nele nieuwjaars Klassieke KCA pi-
anoconcert zondag 14 januari 2018 
wanneer het Belgische piano duo 
Mephisto op veler verzoek weer 
komt optreden in de Oud Katholie-
ke Kerk. 
De aanwezige wethouder Gertjan 
van der Hoeven had zijn geplande 
familiedag ingeruild om aanwezig 
te zijn op het eerste KCA jeugdmu-
ziekconcours. Bij het zien van zoveel 
blije gezichten van de ouderen en 
het luisteren naar jongeren die ple-
zier uit muziek halen, de aanwezig-
heid van de kinderburgemeester die 
goed van de tongriem is gesneden, 
beleefde ook hij een middag die een 
groot applaus verdient.
Janna van Zon 

Nog tot en met 26 oktober te zien
Kunstenaars OTT bezoeken 
kabouters in gemeentehuis
Aalsmeer - De meeste kunste-
naars van Stichting Ons Tweede 
Thuis (OTT) hadden het communi-
ty kunstwerk Kunst, Kitsch en Ka-
bouters waar ze aan mee hebben 
gewerkt, nog niet gezien. Afgelopen 
dinsdag was het zover dat de ma-
kers van atelier Floriande, op één na 
dan, een kijken konden nemen waar 
hun eigen gemaakte kabouter met 
geheime opdracht nu terecht was 
gekomen. Dat was in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis. Het Kunst, 
Kitsch en Kabouterproject van de 
Kunstploeg heeft daar een kleurrijk 
vervolg gekregen na de Kunstroute. 
Alle creatieve, kunstzinnige en fan-
tasierijke kabouters die er te zien 
zijn dragen een geheime boodschap 
in zich. Elk van de makers heeft na-
melijk de naar eigen inzicht omge-
toverde kabouter met een gehei-
me opdracht de wereld in gestuurd. 
Die opdrachten variëren van ‘win de 
volgende voetbalwedstrijd’ tot ‘be-
scherm mijn kleinzoon op missie 
in Somalie’. Ook poëtische wensen 
zoals ‘haal herinneringen van oude 
mensen op’ of ‘zorg dat we kittens 
krijgen’ zijn voorbeelden van wen-
sen die zijn meegegeven. 

Mooi plekje
De Kunstploeg had er voor gezorgd 
dat de kabouters op een mooi plek-

je vooraan stonden. De regenboog-
kabouter, de hond, de tweeslachti-
ge kabouter en die met de ballon-
nen werden meteen gespot. Ook 
de roze olifant viel onmiddellijk in 
het oog. “Nooit gedacht dat het zo 
mooi zou worden” en “wat een vro-
lijk kunstwerk” viel er zo rondom te 
beluisteren. 
Zeker is dat de kunstenaars van OTT 
trots zijn op hun werk en op het feit 
dat ze gewoon meedoen met een 
project dat midden uit de samen-
leving komt. Vlak voor vertrek viel 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
nog even binnen. Met plezier kreeg 
hij nog even een kleine rondleiding 
langs de OTT-kabouters.

Slaat aan 
Dat het project Kunst, Kitsch en Ka-
bouters aanslaat blijkt niet alleen 
aan de grote aantallen bezoekers 
tijdens de Kunstroute en in het ge-
meentehuis. In totaal transformeer-
den 230 deelnemers evenzoveel ka-
bouters. Het filmpje van de exposi-
tie in de Burgerzaal dat op de Fa-
cebookpagina van De Kunstploeg 
te zien is blijkt al meer dan 3000 
keer bekeken. Het kabouterproject 
is nog tot 26 oktober te zien tijdens 
de openingstijden van het gemeen-
tehuis. Het is kabouterparticipatie in 
optima forma.

Trek stoute schoenen aan en doe mee

Culturele instuif KCA in 
het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Stichting Kunst en Cul-
tuur Aalsmeer is op zoek naar nieu-
we wegen om kunst en cultuur in 
Aalsmeer te verspreiden en meer 
belangstellenden te trekken naar 
verschillende vormen van kunst-
uitingen. Het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat in het Centrum is al ja-
ren de plaats waar de beeldende 
kunst tot zijn recht komt in de wis-
selende tentoonstellingen die daar 
plaats vinden.
Op zondag 22 oktober wil KCA 
ook gelegenheid geven om andere 
kunstvormen te uiten. Er staat in het 
Oude Raadhuis een piano die zich 
prima leent voor een mooi piano-
stuk al dan niet begeleid door zang 
of andere instrumenten. Gezien de 
aard van het gebouw leent jazz zich 
minder. Wel voor andere vormen, 

zoals het voordragen van proza of 
poëzie. Dit wil KCA graag op die 
zondag een podium bieden. Uitein-
delijk is het de bedoeling dat eens 
in de zes weken het Oude Raadhuis 
hiervoor open staat. Tijdens de bra-
derie waren er al spontane uitingen 
met prachtig pianospel en zang.

Inwoners worden van harte uitge-
nodigd om de stoute schoenen aan 
te trekken en de sprong in het diepe 
te wagen. Musiceren op piano, met 
de stem of een ander instrument, 
het voordragen van proza of poëzie, 
eenieder is vrij om het te doen op 
zondag 22 oktober. De middag start 
om 15.30 uur. Aanmelden voor een 
voordracht of een optreden kan bij 
Wilbert Streng via 06-22627963 of 
via wjmstreng@hotmail.com.

Geweldig weekend Caritas!
Aalsmeer - Het afgelopen week-
end is het interkerkelijk koor Cari-
tas naar België geweest. De koor-
leden hebben volop genoten van dit 
muzikale, culturele, en gezellige uit-
stapje. Er was een druk programma 
samengesteld, maar alle koorleden 
konden zich daar wel in vinden. De 
steden Brugge, Ieper en Gent zijn 
bezocht. Onder leiding van een des-
kundige gids werden deze steden 
verkent. Ieper is de plaats waar in de 
Eerste Wereldoorlog veel gevochten 
is. In deze streek zijn ongeveer een 
half miljoen soldaten omgekomen 
uit allerlei landen. Sinds het jaar 
1928 is er daar bij de Menenpoort 
iedere avond een herdenking. De 
Last Post wordt iedere avond gebla-
zen en er worden kransen gelegd. 
De namen van bijna 54 duizend ver-
miste militairen staan vermeld op 
stenen panelen van de poort. Zater-
dagavond was Caritas in de Menen-
poort. Het koor heeft daar tijdens 
de kranslegging gezongen. Het lied 
‘Lead me Lord’ werd solo gezongen 
door Rianne, wat heel zuiver en hel-
der klonk. Er waren ongeveer 1500 
mensen om de herdenking mee te 

maken. Tijdens het zingen was het 
muisstil. Wat een prachtige, maar 
ook eervolle ervaring voor de Cari-
tassers! De leden waren allen zeer 
onder de indruk van de plechtig-
heid. Net als het aanwezige publiek, 
afkomstig uit veel verschillende lan-
den, waarvan enkelen na de plech-
tigheid de koorleden bedankten. Ve-
len waren geraakt door het zingen!
Op zondag werd er nog opgetreden 
in de Onze Lieve Vrouw Sint Pieters-
kerk in Gent. Deze imposante, gro-
te kerk is aangekleed met prachtige 
beelden, schilderijen en kunstschat-
ten. De moeite waard om te bezich-
tigen, maar het koor ging daar ook 
zingen tijdens de mis, wat zij graag 
deed. De foto van het koor werd in 
deze zuivere barokkerk gemaakt.
Na een bezichtiging van Gent, werd 
het uitje afgesloten met de reis naar 
huis. Iedereen was verzadigd van 
alle indrukken. Natuurlijk waren 
er veel grappen grollen en was er 
veel lol met elkaar. Duidelijk is dat 
de verbondenheid tussen de leden 
erg groot geworden is en dat werkt 
weer door in de kwaliteit van het 
zingen. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gezellige drukte in Studio’s Aalsmeer

2e Korenmarathon levert 
9.225 euro op voor KWF
Aalsmeer - ‘’Wat een fantastische 
dag’’, “wat hebben we genoten’’ en 
‘’hartstikke bedankt voor deze ge-
weldige dag”, waren uitspraken 
van koorleden en bezoekers na af-
loop van de tweede KWF Korenma-
rathon afgelopen zondag 8 okto-
ber. Meer dan 750 koorleden deden 
mee aan deze tweede versie van de 
KWF Korenmarathon en met daar-
bij zo’n 450 bezoekers was het een 
drukte van jewelste in de diverse za-
len en de grote Theaterzaal van Stu-
dio’s Aalsmeer. Dit jaar hadden 25 
koren zich ingeschreven, maar he-
laas moest er één afhaken wegens 
ziekte van koorleden en daardoor 
vonden er geen 45 maar 44 optre-
dens plaats. De dag begon vrij rus-
tig, maar vanaf 11.00 uur werd het 
steeds drukker en de bij de deur 
aanwezige gastvrouwen hadden 
best hun handen vol om alle bezoe-
kers van informatie te voorzien en 
hen te verwijzen naar de diverse lo-
caties.

Optredens op vier locaties
Elk half uur trad er een volgend koor 
op in één van de vier locaties, zo-
dat er steeds vier koren tegelijk hun 
liederen ten gehore brachten en de 
bezoekers van de ene naar de an-
dere zaal moesten om hun favoriete 
koor te beluisteren of te horen hoe 
anderen het ervan af brachten. De 
35 vrijwilligers, in rode KWF shirts, 
deden fantastisch werk en hadden 
het goed in de hand waardoor alles 
vlot verliep. Het ene koor trok meer 
aandacht dan het andere en één 
van de uitschieters was het Caraï-
bisch-Afrikaans koor ‘The Revivals’ 
uit Amsterdam. Dit koor trok een 
volle zaal met super enthousiaste 
toehoorders. Dat was ook zo bij Da-
vanti en The Griffins die heel speci-
ale repertoires ten gehore brachten. 
Maar ook de koren, zoals Con Amo-
re, De Brulboeien, Vivace en andere 
popkoren of meezing koren trokken 
volle zalen.

Grand Finale
De dag werd weer afgesloten met 
een Grand Finale in de grote The-
aterzaal. Op het toneel stonden 
Con Amore en Vivace klaar, die sa-
men met ongeveer 500 mensen in 
de zaal, de slotliederen zouden zin-
gen. Na het welkomstwoord van de 
voorzitter van KWF Aalsmeer, Jan 

Kwak, werd de song ‘The Rose’ van 
Bette Midler ingezet. Dit prachti-
ge, gevoelige lied staat binnen het 
KWF symbool voor ‘een nieuwe dag 
voor iedereen’ en is een hymne ge-
worden voor heel veel KWF evene-
menten in het hele land. Na de laat-
ste klanken van ‘The Rose’ was het 
moment daar, de onthulling van de 
voorlopige opbrengst van de dag. 

Collectebussen
Marlien Smit, penningmeester van 
KWF Aalsmeer, vroeg de zaal om 
gezamenlijk af te tellen en toen het 
fantastische bedrag van 9.225 euro 
op het scherm verscheen, klonk er 
luid applaus van alle aanwezigen in 
de zaal. Samen overhandigden Jan 
Kwak en Marlien Smit de cheque 
met dit prachtige bedrag aan de 
vertegenwoordigers van KWF. Mar-
lien vertelde er wel bij dat er nog 
een deel van de baropbrengst plus 
de opbrengst uit de collectebus-
sen bij de garderobe bij geteld zal 
gaan worden. “En misschien ha-
len we daarmee wel net een to-
taal van 10.000 euro, dat zou super 
mooi zijn”, aldus Marlien. Dokter van 
Roosmalen van KWF legde daarna 
uit waar al het geld dat KWF ont-
vangt aan besteed wordt en hoe de 
onderzoeken door KWF beoordeeld 
en gefinancierd worden. De op-
komst vervolgens van Irma Zethof 
als Zuster Clivia uit ‘Ja zuster, nee 
zuster’ was hilarisch en de bekende 
liedjes uit die serie werden allemaal 
uit volle borst meegezongen.

Volgend jaar weer
Voorzitter Jan Kwak kon melden dat 
de directie van De Studio’s had toe-
gezegd dat KWF Aalsmeer ook vol-
gend jaar weer welkom is om dit 
evenement te organiseren. “Maar 
dat kan alleen als we voldoende 
mensen voor het organiseren heb-
ben en sponsoren en ‘Vrienden van 
KWF Korenmarathon’ vinden om dit 
allemaal weer op poten te zetten”, 
sprak Jan Kwak de zaal toe.
Voorts bedankte hij alle koren, be-
zoekers, vrijwilligers, mensen van 
De Studio’s en vele anderen voor 
hun aanwezigheid en inzet waarna 
het slotlied ‘You never walk alone’ 
door allen werd meegezongen.
Foto’s van het evenement staan 
binnenkort op Facebook en de site 
www.kwfaalsmeer.nl.

Stukje Parijs naar het Stadshart
Najaarstour brengt Kenny B 
naar P60 in Amstelveen

door het land met een nieuwe show. 
Vrijdag 13 oktober doet hij Amstel-
veen aan. Na zijn grote doorbraak 
heeft Kenny niet stil gezeten. Zo 
was Kenny deze zomer wekelijks te 
zien bij het NPO 1 programma ‘Bes-
te Zangers’. Het bracht een aantal 
bijzondere en onverwachte tracks 
uit voort. Zo zette Kenny een spec-
taculaire versie van ‘Grease Light-
ning’ neer en zong hij samen met 
Maan de reggae-klassieker ‘You 
Gotta Walk (Don’t Look Back)’. Als 
klap op de vuurpijl werd het pro-
gramma onlangs genomineerd voor 
de Televizierring 2017! De goedlach-
se Kenny opende dit najaar boven-
dien zijn eigen pop-up museum op 
station Arnhem en is op donderdag 
19 oktober te gast bij Ilse’s Veranda, 
waarin de geboren Surinamer sa-

men met zangeres Ilse Delange op 
ontdekkingsreis gaat door Nashville 
(USA). Maar voor het zover is haalt 
Kenny eerst een stukje ‘Parijs’ naar 
Amstelveen, op vrijdag 13 oktober! 
Aanvang: 20.30 uur, zaal open vanaf 
20.00 uur. Meer info op www.p60.nl.

Amstelland - Zijn roots mogen dan 
in Suriname liggen, maar inmiddels 
is Kenny niet meer weg te denken 

uit het vaderlandse muziekland-
schap. Na megahit ‘Parijs’ speelt 
en danst Kenny in het najaar vrolijk 
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Bloemschikken
Op donderdag 19 oktober is er weer bloemschikken in het Wijkpunt. 
De workshop bloemschikken wordt gehouden op donderdagmiddag 
op  de oneven weken. Momenteel is het zo druk dat er geen kandidaten 
meer bij kunnen.  Het is wel mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te 
worden. U kunt hiervoor bellen met activiteitenbegeleidster Tanja Eich-
holtz op donderdag 06-83441313 of naar het Wijkpunt 0297-820979.

‘‘ Nieuwe expositie’’
Op vrijdag 20 oktober wordt de nieuwe expostie geopend door dhr. 
Richard Kilian. Hij zal u vertellen van de werken van de Canadese 
schilder, Ortho Owen. De toegang is vrij, consumpties zijn voor eigen 
rekening. U bent van harte uitgenodigd om deze uitermate sportieve 
expositie te komen bekijken, vanaf 14.30 uur.

Diner in restaurant Voor Elkaer
Op woensdag 18 oktober willen wij in Voor Elkaer weer een heerlijke 
maaltijd voor u bereiden. Deze avond staat er op het menu: Romeinse 
minestrone soep met ciabatta en kruidenboter, daarna krijgt u heerlijke 
lasagne bolognese met daarbij een Italiaanse tomatensalade. 
En als nagerecht stracciatella ijs met slagroom naar keus. De kosten 
voor deze maaltijd bedragen 11 euro. U bent van harte welkom vanaf 
17:30 uur.

Thema-avond in restaurant Voor Elkaer
Op Vrijdag 20 oktober  staat er een fantastisch 3-gangen menu op de 
kaart. U krijgt een heldere paprika soep met stokbrood en kruidenboter, 
stoofpot van wild, Brusselse spruitjes, gevulde appel, aardappel uit de 
oven en witlof salade. En als toetje kaneel ijs + stoofpeertjes. De kosten 
voor dit menu bedragen € 15,- Voor meer informatie of reserveren kunt 
u bellen met onze gastheer of gastvrouwen op nummer 0297-820979. 
U bent van harte welkom vanaf 17:30 uur.

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Plezierdichter Lars van 
der Werf in Boekhuis
Aalsmeer - Lars van der Werf komt 
zaterdagmiddag 28 oktober naar 
Boekhuis Aalsmeer. De plezierdich-
ter gaat er dichtjes op maat maken 
en signeert zijn nieuwe boek ‘Elke 
dag een zoen’. In het boek staan de 
nieuwste versjes van Van der Werf. 
Zijn versjes zijn vaak maar heel kort 
en ogenschijnlijk ontzettend een-
voudig, maar de versjes van Lars 
doen iets met je. Ze beschrijven stuk 
voor stuk net dat ene wat jij nooit 
onder woorden kunt brengen. Lief-
de, verlangen en geluk maar ook 
gemis en verdriet komen allemaal 
voorbij. Zaterdagmiddag 28 oktober 
gaat Lars in gesprek met de aan-

wezigen in het Boekhuis en typt ter 
plekke ontroerende, mooie, grappi-
ge en altijd rake versjes. Dat doet hij 
van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom! Toegang is gratis.

Workshops in het najaar
De data voor de nieuwe workshop 
Brushlettering zijn bekend! Vrijdag 
20 oktober, vrijdag 10 november 
en vrijdag 24 november. De work-
shop wordt gegeven door docen-
te Annefi e van Itterzon. Per work-
shop is er plaats voor 16 personen. 
Meer informatie of opgeven? Mail 
naar boekhuis@boekenhof.nl of bel 
0297-324454.

Goud voor rookworst van 
Keurslager Ron Steen 
Aalsmeer - De landelijke Keursla-
ger rookworstkeuring vond dit jaar 
plaats op een stormachtige dag. 
Ideaal weer om de kwaliteit van de 
Keurslagerrookworsten te bepa-
len. Een deskundige vakjury keur-
de de rookworst op diverse punten 
en concludeerde dat de ambachte-
lijke worst van Keurslager Steen uit 
de Zijdstraat van hoge kwaliteit is. 
De rookworst van Keurslager Steen 
werd met goud - het hoogst haalba-
re - bekroond. 
Elk jaar weer steekt Keurslager 
Steen veel tijd in het perfectioneren 
van de rookworst. Een vakman gaat 
nu eenmaal altijd voor het lekkerste 
product. 
“Een rookworst moet goed gevuld 
zijn. De darm moet knapperig zijn 
en mooi goud/geel van kleur. Ver-
der is het belangrijk dat de typische 
rooksmaak en geur in voldoende 

mate aanwezig zijn. Dat maakt een 
rookworst tot een echte ambach-
telijke rookworst”, vertelt een trotse 
Ron Steen.

Tweede gratis
Om te vieren dat het rookworst-
seizoen weer is begonnen, krijgen 
klanten van 9 tot en met 14 oktober 
de tweede rookworst gratis! Het sei-
zoen is daarmee, wat de tempera-
tuur dan ook mag zijn, offi cieel ge-
opend!

Jaarlijkse keuring
De Vereniging van Keurslagers or-
ganiseert elk jaar de rookworst-
keuring, waarbij een onafhankelij-
ke vakjury de rookworsten blind be-
oordeelt op de juiste ‘bite’, kleur, sa-
menstelling, geur en smaak. Naast 
een uitgebreid juryrapport ontvan-
gen alle winnaars een certifi caat.

Vrijwilligers gezocht voor inzameling

Inwoners Aalsmeer aardig 
voor de Voedselbank
Aalsmeer - Bedrijven, kerken, 
scholen en particulieren zijn de 
Voedselbank goed gezind. Op tal 
van manieren wordt er voedsel ge-
doneerd en dat is ook hard nodig 
om week in week uit zo’n 30 gezin-
nen van voedsel te voorzien. 

Hier volgt een greep uit de gulle ga-
ven van de afgelopen tijd. De kinde-
ren van de Kindernevendienst van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
hadden een jaar lang gespaard. 
Daardoor kregen alle kinderen van 
de Voedselbank tegoedbonnen voor 
een uitje in de vakantietijd. Een par-
ticulier belt de Voedselbank regel-
matig op met de mededeling dat 
hij goedkoop een partij voedings-
middelen op de kop heeft weten 
te tikken, die hij graag wil schen-
ken. Een andere particulier levert 
vaak de opbrengst van zijn volks-
tuintje af bij de loods van de Voed-
selbank. Kinderen van de Antonius-
school uit Kudelstaart hielden een 
actie met de verkoop van stroop-
wafels. Daardoor kan er maanden-
lang vers fruit toegevoegd worden 
aan de voedselpakketten. En dan 
nog de supermarkten in Aalsmeer 
en Kudelstaart. Iedere donderdag 
worden er bij hen vele kratten voed-
sel opgehaald; voedsel, brood, vlees 
en groenten dat ’s middags direct in 
de pakketten terecht komt. Voedsel-

bank Aalsmeer is blij met al die initi-
atieven en bedankt alle gulle gevers.

Dit weekend bij Deen
Komend weekend vraagt de Voed-
selbank aandacht voor een winkel-
inzameling. Op vrijdag 13 en zater-
dag 14 oktober houdt Voedselbank 
Aalsmeer een voedselinzameling in 
de winkel van Deen in het Centrum. 
De inzameling vindt plaats op vrij-
dag van 16.00 tot 18.00 uur en za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur. Maar, 
er zijn nog onvoldoende vrijwilli-
gers om te helpen bij deze inzame-
ling. Wie komt de Voedselbank hel-
pen? Vooral tussen 8.30 en 11.30 uur 
en vanaf 14.30 uur zijn er nog men-
sen nodig. Graag een mail aan in-
fo@voedselbankaalsmeer.nl of even 
bellen naar 06-37471838. De taken 
zijn niet moeilijk en het is dankbaar 
werk met zichtbaar resultaat. Win-
kelend publiek krijgt bij de ingang 
een boodschappenlijstje aangebo-
den. Daarop staan vooral houdba-
re producten waaraan de Voedsel-
bank momenteel de meeste behoef-
te heeft. Klanten worden gevraagd 
om één of meer producten te kopen 
en bij de uitgang aan de vrijwilligers 
van de Voedselbank te doneren. De 
medewerkers van Deen zullen deze 
producten centraal in de winkel pre-
senteren, zodat de artikelen makke-
lijk en overzichtelijk vindbaar zijn.

Jeroen en Remco van der Schilden
Grote showroom en Enzo 
Luca nieuw bij Montel
Amstelveen - Het is al weer pre-
cies 5 jaar geleden dat Jeroen van 
der Schilden samen met neef Rem-
co hun prachtige Montel winkel 
openden in Amstelveen. Een dappe-
re stap in een moeilijke tijd voor de 
meubelbranche. Nu vijf jaren verder 
kunnen zij beide terugkijken op een 
zeer succesvolle meubelzaak.
“De winkel was nog maar amper 
open en de mensen wisten ons ge-
lijk te vinden in Amstelveen. Vele 
Aalsmeerders kenden ons nog van 
de meubelwinkel aan de Oostein-
derweg. Zodoende hadden we gelijk 
de loop en de bekendheid”, aldus 
Jeroen. “Daarbij hielp de naamsbe-
kendheid van het mooie merk Mon-
tel ons natuurlijk ook. De kwaliteit 
en de gunstige prijs geeft bij veel 
mensen een prettig gevoel. Tel daar 
nog bij op dat we nog steeds de ver-
trouwde service verlenen en je hebt 
een prachtig concept.”
Na 5 jaar is Montel inmiddels een 
stuk groter geworden. Jeroen ver-
volgt: “We hebben afgelopen zomer 
heel hard gewerkt aan het vergro-
ten van de showroom. We zijn van 
1000 naar 2000 vierkante meter ge-
gaan. Een verdubbeling! Dat heb-
ben we niet alleen ingevuld met 
Montel, maar we hebben wederom 
een ondernemende stap gezet. We 
zijn een nieuw concept begonnen. 
Dit nieuwe concept Enzo Luca moet 
nog verder landelijk uitgerold wor-
den. Wij zijn echter de eerste die dit 
op deze manier nu hebben staan.”
Remco vult Jeroen aan: “ Enzo Luca 
biedt een prachtige collectie aan 
rijkelijk uitgevoerde zitmeubelen 
met daarnaast andere woonkamer 

meubelen, zoals eethoeken, dres-
soirs, wandkasten, tv meubelen en 
salontafels. De stijl is echt afwij-
kend te noemen. Stoer, chic, urban, 
groots, noem het zoals je wilt, maar 
het spreekt nu al enorm veel men-
sen aan.”
De winkel ziet er echt prachtig uit. 
Aangekleed met bijzondere ele-
menten, zoals een grote boksbal en 
een citybike aan de muur. Al met al 
echt een aanrader om eens inspira-
tie op te doen. Jeroen: “We bieden 
net zoals vroeger bij van der Schil-
den nu weer een totaalconcept en 
kunnen vele dingen op maat en 
kleur laten aanpassen. Niets is ons 
vreemd. De service blijft gewoon zo-
als men van ons gewend is. Of we 
nu een zitmeubel naar het buiten-
land moeten vervoeren of een bank 
per bootje over het water moeten 
bezorgen. We draaien onze handen 
er niet voor om.” Remco: “Al moeten 
we de koffi e met de fi ets rondbren-
gen door de winkel, we doen het 
met liefde en passie voor het meu-
belvak en de klant.” De beide neven 
hebben duidelijk lol in hun vak. Als 
laatste zegt Jeroen: U bent van har-
te welkom om te genieten van de 
prachtige collectie’s, Montel en En-
zo Luca. Loop gerust even binnen 
om de winkel te komen bekijken. 
Bovendien kunt u deze maand onze 
banken inruil actie weer verwachten 
bij Montel. Tot 350 euro retour voor 
je oude bank! Hou de brievenbus en 
televisie maar goed in de gaten. Wij 
staan voor u klaar. Graag tot ziens in 
onze mooie winkel.”
Montel is te vinden aan de Binderij 4 
in Amstelveen–Bovenkerk

De wethouders Peter Bot en Jop Kluis met de klimaatstruik.

Gratis klimaatstruik zaterdagochtend

Eén struik voor thuis, tien 
voor de gemeenschap
Aalsmeer - Op zaterdag 14 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur reiken duur-
zaamheidswethouders Jop Kluis 
(Aalsmeer) en Peter Bot (Amstel-
veen) aan de eerste 400 gegadig-
den bij Duo Plant Amstelveen een 
gratis klimaatstruik uit. Zij steunen 
hiermee het burgerinitiatief MyEarth 
van Ton van Oostwaard. Voor elke 
gratis struik plaatsen de wethouders 
er tien in hun gemeenten.
MyEarth heeft als doel om de aarde 
toekomstbestendig te maken door 
aanplant van speciaal gekweekte 
struiken met positieve eigenschap-
pen voor ons klimaat. Te beginnen 
in Aalsmeer en Amstelveen. De gra-
tis struiken zijn de ‘Wollige Sneeuw-
bal’ (huidige hoogte 200 centime-
ter) en groenblijvende ‘Kamperfoe-
lie’ (hoogte 120 centimeter). Daar-
naast heeft MyEarth nog drie an-
dere struiken ontwikkeld. Al deze 
struiken helpen het klimaat, bijvoor-
beeld bij het terugdringen van CO2. 
Door deze periodiek te ‘oogsten’ le-
veren ze ook biobrandstof.
Peter Bot en Jop Kluis: “Wij brengen 
dit burgerinitiatief graag breed on-

der de aandacht. We zeggen toe om 
op eigen grondgebied ieder 2.000 
van deze klimaatstruiken te plan-
ten. Dus tien struiken voor elke ge-
schonken struik. Dat doen we wat 
later in het plantseizoen op een ge-
schikte plek in de openbare ruim-
te. We sporen met deze actie an-
dere bestuurders in de metropool-
regio Amsterdam aan om door ge-
zamenlijke inspanning uiteinde-
lijk 25.000 hectare van de openba-
re ruimte met deze struiken te be-
planten. Dit is 1% van het oppervlak 
van de metropoolregio; 100 vierkan-
te meter per inwoner. Dit energie-
landschap levert recreatiekansen 
op en een mogelijke jaarlijkse oogst 
van 300.000 ton biomassa. Die bio-
massa kan vervolgens worden om-
gezet in biogas of elektriciteit.” Op is 
op! Na de 400 geschonken struiken 
kan diezelfde dag een struik met 
‘klimaat-adaptieve’ eigenschappen 
worden gekocht voor slechts 4,99 
euro per stuk. Duo Plant is gehuis-
vest aan deLegmeerdijk 274 in Am-
stelveen en is het best te bereiken 
via De Loetenweg.

Zwaaien naar Bloementour
Aalsmeer - Het was zaterdag 7 ok-
tober een druilerige dag met regel-
matig fi kse regenbuien, maar de 
deelnemers aan de Aalsmeer Bloe-
mentour hadden hier niets van. Zij 
zaten heerlijk hoog en droog en 
werden toegezwaaid alsof ze Ko-
ningen en Koninginnen waren. 
Zo’n 100 vrachtwagens van diver-
se transportbedrijven maakten on-
der begeleiding van de politie een 
rondrit door Aalsmeer en omge-
ving. Gestart werd aan de Poelweg 
in De Kwakel om vervolgens naar 
het Centrum van Aalsmeer te rijden. 
De stoet ging over de Van Cleeff-
kade en trok veel bekijks. Na een 
leuk muzikaal intermezzo van het 
Show en Jachthoornkorps werd het 
gas weer zachtjes ingetrapt en gin-
gen de wagens met allemaal een of 
twee gehandicapten over de Stom-
meerweg, langs de watertoren, naar 
Kudelstaart, waar de vele wagens 
ook weer veel opzien baarden. Bij 
het clubgebouw van het Show en 
Jachthoornkorps werd opnieuw 

even pauze gehouden om te kij-
ken naar nog een optreden en om 
even heerlijk wat te eten en te drin-
ken. Daarna over de Hoofdweg naar 
De Kwakel en Uithoorn en langs de 
Bloemenveiling, waarna toch echt, 
zo’n twee uur later, de thuisreis 
naar de Poelweg werd aanvaard. De 
Aalsmeer Bloementour wordt jaar-
lijks georganiseerd door Herman 
Appelboom en Piet Visser en beide 
heren doen dit met heel veel plezier 
en weten ieder jaar weer vele col-
lega-chauffeurs over te halen om 
eveneens deel te nemen. Ook dit 
jaar hebben zowel de passagiers als 
de chauffeurs genoten van dit bij-
zondere uitje. “De passagiers wa-
ren heel vrolijk en genoten zichtbaar 
van deze speciale rit. Hun enthousi-
asme maakte mij ook blij”, aldus één 
van de chauffeurs in een reactie. “Ik 
doe volgend jaar zeker weer mee!” 
Ook deelnemen of meer informatie? 
Kijk dan op www.aalsmeerbloemen-
tour.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Koppeling voorlezers en gezinnen
Voorleesexpress in Aalsmeer
Aalsmeer - Voorlezen is een bijzon-
der belangrijk onderdeel in de taal-
ontwikkeling van kinderen. En kin-
deren vinden het heerlijk: lekker 
wegdromen in de wereld van het 
boek! En ze kunnen het verhaal niet 
vaak genoeg horen.
Maar in gezinnen met een taalach-
terstand is voorlezen soms een pro-
bleem. En daar willen de voorlezers 
die verbonden zijn aan de Voorlees-
express graag een handje bij hel-
pen. Een vrijwilliger komt 20 weken 
lang elke week op een vaste middag 
of avond een uurtje voorlezen en er 
is natuurlijk ook tijd voor een praatje 
en zo zijn kind en ouder op een en-
thousiaste manier met taal bezig. De 
bedoeling is dat (een van) de ouders 
het na verloop van tijd zelf overne-
men. De initiatiefnemers van de 

Voorleesexpress gaan aan de slag 
om voorleesvrijwilligers en gezinnen 
aan elkaar te koppelen. Van de lees-
vrijwilliger wordt het volgende ver-
wacht: Minimaal 18 jaar, betrouw-
baar en makkelijk kunnen commu-
niceren. Enthousiasme voor (voor)
lezen, 20 weken, eens per week een 
uur op een vaste avond of middag. 
Goede beheersing van de Neder-
landse taal en affi niteit met kinde-
ren.
Lijkt het je wat om voor te lezen of 
wil je juist, dat je in contact komt 
met iemand die in je gezin zou wil-
len voorlezen? Kom dan eens een 
praatje maken bij Het Taalpunt in de 
bibliotheek in de Marktstraat. Het 
Taalpunt is iedere dinsdag geopend 
van 11.00 tot 13.00 uur.
Foto: Soda Producties

De taxatiedagen werden tijdens voorgaande edities goed bezocht.

Taxatiedagen van munten, 
penningen en bankbiljetten
Regio - Heeft u thuis nog ergens 
munten in een potje zitten en bent u 
altijd al nieuwsgierig naar de waar-
de ervan ? Op drie verschillende 
plaatsen in de regio zullen komend 
weekend kosteloze taxatiedagen 

van munten, penningen en bankbil-
jetten worden gehouden. 
De vraag ‘Wat zijn uw munten 
waard’ kan dan beantwoord wor-
den. De experts zijn Karel de Geus 
muntveilingen B.V. uit Veldhoven 

(040- 2123455), Romunt B.V. Nu-
mismatiek uit Roermond (0475-
316010) en Mevius Numisbooks Int. 
B.V. uit Vriezenveen (0546-561322), 
samen goed voor meer dan 100 jaar 
aan kennis en ervaring. Zij taxeren 
kosteloos de door bezoekers mee-
gebrachte munten, penningen en 
bankbiljetten op basis van de hui-
dige marktwaarde. U kunt terecht 
op zaterdag 14 oktober in De Vrij-
burcht, Vrijburglaan 2 te Heems-
kerk, op zondag 15 oktober in het 

Noorddamcentrum, Noorddammer-
weg 1 te Amstelveen en op maan-
dag 16 oktober in Hotel De Beurs, 
Kruisweg 1007 te Hoofddorp, tel-
kens van 13.00 tot 17.00 uur. 
Men kan zich tijdens deze dagen 
ook vrijblijvend laten informeren 
over inlevering voor internationale 
muntenveilingen of eventuele ver-
koop na legitimatie. Alle dagen is de 
entree gratis. Zie voor meer infor-
matie ook de website www.munt-
taxatie.nl.
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Half gezonken ark al jaren een doorn in het oog

‘Strafhaven’ in bovenland 
door gemeente opgeruimd
Aalsmeer - In de bovenlanden van 
Aalsmeer Oost vlakbij de Waterwolf-
tunnel van de N201 lag al jaren een 
half gezonken woonark op een plek 

die vroeger was ingericht als straf-
haven voor boten en arken. Deze 
achtergelaten ark was al jaren een 
doorn in het oog en deed afbreuk 

aan de kwaliteit van het gebied.
Dit vond de varende boswachter 
ook. Begin september is in opdracht 
van de boswachter de woonark ver-

wijderd en zijn ook de palen van de 
strafhaven opgeruimd. Hierdoor ziet 
het gebied er nu weer netjes uit. Tij-
dens deze opruimactie werd ook 
nog een gezonken boot gevonden. 
Ook deze is verwijderd.

Ogen en oren
Wethouder Jop Kluis: “Ik ben erg 
blij dat we nu een boswachter 
hebben die de ogen en oren van 
het Aalsmeerse watergebied is. 
Dit verdient onze mooie natuur in 
Aalsmeer. Onlangs hebben wij voor 
een tweede pakket maatregelen in 
het Groene As gebied een subsidie 
aangevraagd bij de provincie. Wij 
verwachten dit jaar een beslissing 
over de subsidieaanvraag. Na de 
toekenning van de subsidie wordt 
onder andere deze locatie aan de 
Takkade geschikter gemaakt voor 
dieren en planten in dit gebied en 
ingericht als een gemeentelijk na-
tuurterrein.”
De Groene As is een samenwer-
kingsprogramma van de provincie, 
Gemeente Amsterdam, Gemeente 
Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West 
Gemeente Amsterdam, Amsterdam-
se Bos, Gemeente Amstelveen, Ge-
meente Aalsmeer, Gemeente Haar-
lemmermeer, Hoogheemraadschap 
van Rijnland en Hoogheemraad-
schap Amstel, Gooi en Vecht. 
Meer informatie over de Groene 
AS vindt u op www.noord-holland.
nl/groene-as/. De realisatie van de 
natuur binnen de Groene As is één 
van de programma’s waarmee de 
provincie zorgt voor het groen op de 
kaart in de Amstel, Gooi en Vecht-
streek.

Echtpaar nog flink bij de tijd

Jan en Toos Overwater-
Bakker 60 jaar getrouwd
Aalsmeer - Vanwege het zestigja-
rig huwelijk van Jan en Toos Over-
water-Bakker bracht burgemeester 
Jeroen Nobel hen afgelopen maan-

dag 9 oktober een bezoek. Hierbij 
overhandigde hij een prachtige bos 
bloemen en de kopie van de trouw-
akte dat in Amsterdam destijds werd 

ondertekend. Aan weerszijde van de 
voordeur van hun ruime apparte-
ment aan Kas staan twee menshoge 
kartonnen tulpen, de perfecte plek 
voor een foto. 
Binnen in de huiskamer een zee van 
gelukwenskaarten voor het jubile-
rende echtpaar. Het feest voor de fa-
milie is inmiddels geweest. “Dat was 
geweldig!” Aldus mevrouw Overwa-
ter. “We vierden het in de Beurs in 
Hoofddorp.” Beiden komen uit een 
groot gezin. “Ik ben de middelste 
van in tototaal, dertien broers en 
zussen en mijn man heeft zes broers 
onder zich en een zus.” Meneer 
Overwater: “We hadden een groen-
tebedrijf dat later een bloemenkwe-
kerij werd aan de Poelweg, rozen en 
gerbera’s. Ik was er als eerste uit, 
want was de oudste. Ik heb een ko-

ninklijke onderscheiding gekregen 
na vijfenveertig werkzame jaren Op 
de vraag hoe het stel elkaar ontmoet 
heeft antwoordt hij: “In Sloterpol-
der, waar we zijn opgegroeid, tijdens 
het schaatsen. Ik was twintig, Toos 
drie jaar jonger. Na ons trouwen in 
1957 verhuisden we naar de Poel-
weg.” Mevrouw vult aan: “En hier in 
Aalsmeer wonen we sinds de bouw, 
dat is nu bijna zestien jaar. We heb-
ben het erg naar ons zin en zijn goed 
geïntegreerd. We sloten ons aan bij 
de Karmelkerk, ik ging op aquajog-
gen, mijn man op de tennisvereni-
ging en de jeu de boulesclub en sa-
men doen we aan bridgen. Onze so-
ciale contacten zijn goed!”

Reislustig 
Er kwamen drie dochters, drie klein-
kinderen en drie bonuskleinkinde-
ren. Omdat (groot)moeder vroe-
ger coupeuse is geweest werden de 
kleren altijd zelf genaaid. Een van de 
aanwezige dochters zegt: “Mama 
heeft veel mooie dingen voor ons 
gemaakt, zelfs onze trouwjurken. En 
momenteel komen we nog steeds 
voor naaiklusjes. Ja, de kleinkinde-
ren ook. Gordijnen inkorten, verstel-
werk.” Echtpaar Overwater doet al-
les nog zelfstandig. Mevrouw: “We 
rijden beiden nog auto en zijn dus 
zeer mobiel. Ik ga eens in de zoveel 
tijd gezellig winkelen met een vrien-
din. Nee, dan blijft mijn man lek-
ker thuis. Hij mág niet eens mee!” Er 
wordt gelachen. 
Deze mensen op leeftijd zijn nog 
lang niet bejaard en flink bij de tijd. 
Tot 2013 hadden ze een caravan en 
hebben veel landen in Europa aan-
gedaan. Ook werden er verre reizen 
ondernomen; rondreizen door Azië, 
Canada, Amerika, noem maar op. 
“Waar zijn ze niet geweest?” Aldus 
de schoonzonen. Binnenkort wordt 
er nog een feestje gevierd met de 
kinderen, kleinkinderen en alle aan-
hang. “We gaan naar Volendam. 
Daar is voor elke leeftijd wat leuks 
te vinden.” Aldus een tevreden me-
vrouw Overwater. Als er wat te vie-
ren valt, is familie Overwater erbij. 
Meneer zegt tot slot: “Je begint sa-
men en hoopt ook samen te eindi-
gen. Het plannen wordt alleen an-
ders.”
Door Miranda Gommans 

3e Bijeenkomst Aalsmeer in zicht
Hoe verandert de wereld 
de gemeente Aalsmeer?
Aalsmeer - Op maandag 30 ok-
tober organiseert de gemeente de 
derde bijeenkomst van ‘Aalsmeer 
in zicht’ met als thema: Aalsmeer 
in een veranderende wereld. Welke 
ontwikkelingen komen er op inwo-
ners af? Wat zijn de kansen en uit-
dagingen van globalisering als het 
gaat om de manier van werken, wo-
nen en leven in Aalsmeer? U bent 
allen van harte welkom. 
Burgemeester Jeroen Nobel: “Ik 
hoop dat het weer een inspireren-
de bijeenkomst wordt, waarin deel-
nemers ideeën opdoen en nieu-
we verbindingen ontstaan. Ook 
voor deze bijeenkomst hebben we 
een interessante spreker uitgeno-
digd. Professor Henri de Groot laat 
ons zien welke ontwikkelingen er op 
Aalsmeer en de metropoolregio af-
komen en wat de dynamiek van de 
globalisering voor Aalsmeer bete-
kent. Daarna vertellen Marco van 
Zijverden van Dutch Flower Group, 
Hugo en Ilja van Lulling van Meer 
Vastgoed en Vikenti Kumanikin 
van FlickBike hoe zij die ontwikke-
lingen voor Aalsmeer zien. Vervol-
gens gaan wij weer met elkaar in 
gesprek.” 

Aalsmeer en de metropool
Aalsmeer is door de bloemenhandel 
en haar gunstige ligging vlakbij Am-
sterdam en Schiphol een aantrekke-
lijke vestigingsplaats voor bedrijven. 
Door de toenemende digitalisering 
en verbeterde infrastructuur wordt 
de onderlinge verbondenheid regi-
onaal en wereldwijd versterkt. Am-

sterdam en omliggende gemeen-
ten groeien steeds meer naar elkaar 
toe en vormen tezamen een dyna-
mische metropoolregio. Een metro-
poolregio die concurreert met Rot-
terdam en Den Haag, maar ook met 
Londen, Parijs en Dubai. Een me-
tropoolregio die niet alleen econo-
misch zindert, maar naar verwach-
ting nog wel even doorgroeit, omdat 
mensen er graag werken, wonen, 
leven en recreëren. Hoe ziet die me-
tropoolregio er dan uit? Welke kan-
sen en uitdagingen liggen er voor 
Aalsmeer, als gemeente en als on-
derdeel van de metropoolregio? 

Regionale economie
De gemeente organiseert dit jaar 
vier themabijeenkomsten om met 
inwoners en ondernemers de toe-
komst te verkennen. De eerste bij-
eenkomst ging over technologie en 
innovatie, de tweede over verduur-
zaming. De spreker van de derde 
bijeenkomst is Dr. Henri de Groot, 
hoogleraar Regionale Economische 
Dynamiek aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Professor de Groot is 
geïnteresseerd in regionale en ste-
delijke economie en heeft onder-
zoek gedaan naar de economische 
kansen voor de metropoolregio Am-
sterdam.
Bekijk de filmpjes en meld u nu aan 
voor de bijeenkomst op maandag 30 
oktober via www.aalsmeerinzicht.nl. 
De avond wordt gehouden in het 
Dorpshuis van Kudelstaart aan de 
Kudelstaartseweg 239 en begint 
maandag 30 oktober om 19.30 uur.

Praat mee over Aalsmeer en de metropool!

www.aalsmeerinzicht.nl

Hoe verandert
?de wereld AALSMEER 

30 oktober 19.30 uur Dorpshuis Kudelstaart.

Commissies in vergadering
Extra krediet nodig voor 
bouw kindcentrum Triade
Aalsmeer - Op dinsdag 17 en don-
derdag 18 oktober staan voor alle 
raadsleden en belangstellenden de 
vergaderingen van de commissies 
Ruimte en Economie en Bestuur en 
Maatschappij in de agenda. 
In de vergadering van de commis-
sie Ruimte en Economie vragen bur-
gemeester en wethouders een ex-
tra krediet voor de bouw van Kind-
centrum Triade. Er is een bedrag 
van 420.000 euro meer nodig om 
dit gebouw te laten verrijzen op het 
hoofdveld van de voormalige voet-
balvereniging VVA aan de Dreef.
Eind juni 2016 is besloten een kre-
diet van bijna 5 miljoen euro be-
schikbaar te stellen voor de reali-
satie van de nieuwbouw van basis-
school Triade, onderdeel van het ge-
lijknamige integraal Kindcentrum, 
de aanleg van een buitenterrein in-
clusief avontuurlijk speelterrein en 
het nemen van verkeersmaatrege-
len op het terrein.

Geen inschrijvingen
Eerder was een bouwvoorberei-
dingskrediet van 220.000 euro be-
schikbaar gesteld. Het blijkt ech-
ter dat het niet mogelijk is met dit 
krediet de gewenste nieuwbouw 
voor de school te realiseren. Een 

eerste aanbestedingsronde lever-
de geen inschrijvingen op. In een 
tweede aanbestedingsronde zijn 
gericht aannemers aangeschreven. 
De laagste inschrijving bleek ech-
ter nog ruim boven het beschikba-
re budget te zijn.

Bezuinigingen
Het schoolbestuur heeft vervolgens 
in overleg met aannemer en archi-
tect onderzocht welke bezuinigin-
gen op het ontwerp en bestek mo-
gelijk zijn, zonder onevenredig op 
de gewenste duurzaamheid en ove-
rige kwaliteiten in te boeten. Het re-
sultaat hiervan is verwerkt in de op-
bouw van het gevraagde aanvul-
lende krediet. Tja, niet doen bete-
kent weer uitstel voor de nieuw-
bouw voor De Hoeksteen en De 
Wegwijzer. Er zal zeker een discus-
sie-boompje opgezet worden, maar 
de verwachting is dat de fracties 
(schoorvoetend) akkoord gaan. De 
commissievergaderingen zijn open-
baar, belangstellenden zijn welkom 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

Tips over 
brandveiligheid

Aalsmeer - Medewerkers van 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
gaan deze weken langs de deuren 
in de gemeente. Ze geven inwoners 
tips over brandveiligheid en hangen 
desgewenst rookmelders op. De ac-
tie is in samenwerking met de ge-
meente Aalsmeer, is onderdeel van 
de landelijke Brandpreventiewe-
ken 2017 en is gestart in de Ro-
zen- en Chrysantenstraat. Brand-
weerman Hans Sassen ging maan-
dag 9 oktober de straat op en was 
vooral onder de indruk van de gast-
vrijheid van de Aalsmeerders. “We 
worden met open armen ontvangen 
en mensen zijn erg enthousiast over 
wat we te vertellen hebben.”
Tijdens de woningbezoeken geeft 
de brandweer advies over hoe om te 
gaan met elektriciteit en gas, wat te 
doen bij brand, oorzaken van brand 
en wat men zelf kan doen om brand  
te voorkomen. Daarnaast hangt 
de brandweer gratis een rookmel-
der in huis op. Na maandag 9 ok-

Reanimatie binnen zes minuten!
AED-team officieel van 
start in Aalsmeerderbrug
Aalsmeerderbrug - Tijdens het 
college bezoek van de gemeente 
Haarlemmermeer afgelopen dins-
dag 10 oktober aan Aalsmeerder-
brug en Oude Meer is onder ande-

re de start gegeven voor een AED 
team. Tom Horn, locoburgemees-
ter van de Haarlemmermeer, open-
de de eerste van de totaal vier AED 
posten en overhandigde het eer-

ste exemplaar aan de voorzitter van 
buurtvereniging Het Dijkhuis, Cees 
Eikelenboom. In afgelopen periode 
hebben 45 personen een AED cur-
sus gevolgd in het Dijkhuis, 15 per-
sonen hebben zich nu aangemeld 
bij de AED alarmgroep. De vier 
AED posten zijn verdeeld over de 
dijk van Schiphol Oost tot aan het 
Fort bij Rijsenhout. De AED’s han-
gen bij het Dijkhuis op nummer 77 
aan de Aalsmeerderdijk, bij Herma-
dix, bij de kruising met de N196 en 
bij Geoff’s (voormalige Walrus). Er 
is nu dekking in het gehele gebied 
en er kan binnen de zo belangrijke 
zes minuten gereanimeerd worden. 
Mogelijk komen er in de toekomst 
nog enkele posten in het openba-
re gebied bij.
Door middel van sponsoring en ei-
gen financiële middelen van de 
buurtvereniging is dit dure project 
gestart, de buurtvereniging hoopt 
nog wel op een aanzienlijke bijdra-
ge vanuit de gemeente.
“Dit soort van initiatieven zijn toch 
een voorbeeld van de participatie-
samenleving die beloond mogen 
worden”, aldus voorzitter Cees Eike-
lenboom.

tober gaat de brandweer nog op 12, 
16, 19, 23 en 26 oktober de straat 
op. Bewoners kunnen zich aanmel-
den voor een woningbezoek door 
een mail te sturen naar veiligheid@
aalsmeer.nl Alle informatie over de-
ze campagne en brandveiligheid is 
te vinden op www.aalsmeer.nl/veilig 
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Bewoners Stommeer ‘op 
de bank’ bij de VVD
Aalsmeer - Zaterdag 7 oktober was 
de wijk Stommeer de locatie van 
een bezoek door de VVD-fractie. De 
VVD-raadsleden hebben eerst een 
rondgang door de wijk gemaakt. 
Een aantal locaties werd onder de 
loep genomen. Zo werd op de Horn-
weg het punt waar de Ongestoorde 
Logistieke Verbinding onder de weg 
door moet gaan bekeken. Daarna 
vertrok de VVD-fractie naar de Lin-
naeuslaan. Hier werd het omstre-
den groenonderhoud aanschouwd. 
Na de fietstocht was er gelegen-
heid om met de raadsleden in ge-
sprek te gaan ‘op de VVD-bank’. Die 
stond bij restaurant ‘Oh’ aan de Op-
helialaan. Ondanks het slechte weer 

werd de bank toch gevonden door 
een aantal inwoners en onderne-
mers. De gesprekken gingen over 
het geluidsscherm aan de N196, 
het verkopen van het gemeente-
lijk groen en over de samenwerking 
door de ondernemers in de Ophe-
lialaan. VVD-raadslid Dirk van der 
Zwaag, zelf woonachtig in de buurt, 
was content over de middag. “Het 
weer zat niet mee, maar toch zie je 
dat mensen ons opzoeken en hun 
verhaal kwijt willen, precies wat we 
beogen met deze wijkbezoeken. Op 
deze manier horen we wat er speelt. 
En ook eens van mensen die je an-
ders niet zo vaak tegen komt”, aldus 
Dirk van der Zwaag. 

Mediaonderzoek van start
Aalsmeer - Hoe komen Aalsmeer-
ders aan hun lokale informatie? 
Halen ze hun lokale nieuws uit de 
kranten of ook van nieuwswebsites? 
Kennen ze en luisteren ze naar Ra-
dio Aalsmeer? Hoe zit het met Ku-
delstaart, geldt daar hetzelfde? En 
is er behoefte aan een televisieka-
naal met lokale nieuwsberichten 
en live sportwedstrijden? Naar on-
der andere die antwoorden wordt 
door middel van een mediaonder-
zoek gezocht. In de verschillende 
winkelcentra kunnen inwoners de 
komende periode enquêteurs van 
Zethof Communicatie tegenkomen 

die vragen gaan stellen over de lo-
kale media. Maar er is ook een on-
line enquête die ingevuld kan wor-
den: https://www.enquetetools.nl/
enq/18022bf62086a2. De gemeente 
Aalsmeer neemt regelmatig in haar 
gemeentepeiling een aantal vragen 
op over de lokale media, maar het 
wordt weer tijd voor een uitgebrei-
der onderzoek. De ontwikkelingen 
in de media blijven niet stil staan. Zo 
heeft bijvoorbeeld Radio Aalsmeer 
de laatste jaren een professionalise-
ringsslag doorgemaakt, maar is dat 
ook te merken in het luistergedrag? 
Binnenkort meer over de resultaten. 

Detailhandelsnota geeft 
ondernemers inzicht
Aalsmeer - Het Aalsmeerse win-
kelaanbod is in een onderlinge sa-
menhang bekeken en gebundeld in 
een Detailhandelsnota. De Detail-
handelsnota verschaft duidelijkheid 
over de gewenste ontwikkelings-
richting voor de detailhandel en een 
toetsingskader bij nieuwe initiatie-
ven. 
De meerwaarde van de eerste De-
tailhandelsnota zit in het integra-
le karakter. Ook is de nota bedoeld 
om marktpartijen te prikkelen om 
in te spelen op de kansen die de 
Aalsmeerse markt hen biedt. Het 
beleid is in samenspraak met de 
winkeliersverenigingen en Onder-
nemend Aalsmeer uitgewerkt en is 
voor besluitvorming aangeboden 
aan de gemeenteraad.

Winkelstructuur kwetsbaar
Aalsmeer is een solide marktgebied. 
De gemeente zal de komende jaren 
verder groeien en het inkomensni-
veau ligt relatief hoog. De gemeen-

te wordt bovendien omgeven door 
grote bevolkingsconcentraties en 
heeft op het gebied van recreatie en 
toerisme veel te bieden. Toch is de 
winkelstructuur kwetsbaar. Met na-
me de positie van het centrumge-
bied kan worden versterkt. De vi-
sie die onderliggend is aan het de-
tailhandelsbeleid voor de gemeente 
luidt daarom als volgt:
Versterk het aanbod in het centrum-
gebied; Behoud de wijkverzorgende 
functie van de drie wijk- en dorps-
centra; Cluster het grootschalig 
winkelaanbod; Bouw het verspreid 
regulier winkelaanbod af.

Tweede supermarkt
In Kudelstaart speelt al enige tijd 
een discussie over de vraag of aan 
deze kern een tweede supermarkt 
zou kunnen worden toegevoegd. 
Voor het functioneren van het cen-
trumgebied heeft het de sterke 
voorkeur als een supermarkt kan 
worden gerealiseerd nabij het huidi-

ge winkelgebied. Dat lijkt geen een-
voudige opgave te zijn.

Gezonde bedrijfsvoering
Voorzitter John Jansen van Onder-
nemend Aalsmeer: “Het is heel goed 
dat in de detailhandelsnota het win-
kelaanbod in onderlinge samen-
hang is bekeken. Er zijn duidelijke 
keuzes gemaakt, zoals het concen-
treren van detailhandel om daar-
mee de bestaande winkelstructuur 
te versterken. Dat geeft richting aan 
de winkelontwikkelingen in de ge-
meente. Dat draagt bij aan de in-
standhouding van het benodigde 
voorzieningenniveau, biedt geves-
tigde ondernemers houvast voor 
het uitoefenen van een gezonde be-
drijfsvoering en biedt marktpartij-
en van buitenaf informatie over de 
mogelijkheden die de Aalsmeerse 
markt hen biedt.”

Centrumvisie
De detailhandelsnota is een be-

leidsnota op hoofdlijnen. Nadat de 
gemeenteraad deze nota heeft vast-
gesteld, kan verder gewerkt wor-
den aan concrete (uitvoerings)plan-
nen voor de diverse detailhandels-
centra. De gemeente werkt samen 
met ondernemersvereniging Meer 
Aalsmeer en pandeigenaren al eni-
ge tijd aan een gezamenlijk gedra-
gen Centrumvisie voor het winkel- 
en voorzieningengebied in het cen-
trum. Deze visie moet concrete vorm 
geven aan de inrichting en invulling 
van het centrumgebied. Afgespro-
ken is dat in de Centrumvisie drie 
thema’s worden uitgewerkt: ver-
keer (bereikbaarheid en parkeren), 
beeldkwaliteit (bebouwde en on-
bebouwde ruimte) en economisch 
perspectief en ambitie (onderne-
mersvisie). Deze drie thema’s vor-
men de bouwstenen voor de nieu-
we Centrumvisie, waarbij de onder-
nemersvisie het vertrekpunt wordt. 
Ondernemers en pandeigenaren 
stellen samen de ondernemersvisie 
op. Het college faciliteert hen door 
financiële middelen beschikbaar 
te stellen waarmee zij de door hen 
gevraagde deskundige ondersteu-
ning kunnen organiseren. Een ver-
regaande vorm van participatie met 
als doel een breed gedragen cen-
trumvisie. Oorspronkelijk zou de on-
dernemersvisie in maart 2017 ge-
reed zijn. De participatie kost ech-
ter meer tijd dan eerder gedacht en 
Meer Aalsmeer is nog volop bezig 
met het opstellen van de onderne-
mersvisie. 
Deze vertraging betekent dat de 
Centrumvisie naar verwachting pas 
rond de zomer van 2018 kan wor-
den vastgesteld. De gemeente moet 
de ondernemersvisie immers nog 
verwerken in de integrale Centrum-
visie, samen met de bouwstenen 
verkeer en beeldkwaliteit. De con-
cept Centrumvisie zal uiteraard ook 
nog een inspraaktraject voor alle 
belanghebbenden doorlopen.

Commissievergadering
De eerste Detailhandelsnota gaat 
aanstaande dinsdag 17 oktober 
voor het eerst besproken worden 
tijdens de vergadering van de com-
missie Ruimte en Economie. Deze 
begint om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis en is voor be-
langstellenden openbaar te bezoe-
ken

Werken aan riool op hoek 
Zijdstraat en Van Cleeffkade
Aalsmeer - Op 14 oktober zal een 
bedrijf in opdracht van de gemeente 
een gedeelte van het riool renoveren 
op hoek Zijdstraat en Van Cleeffka-
de door middel van de zogenoem-
de kousmethode. Deze werkzaam-
heden starten zaterdag 14 oktober 
om 18.00 uur en worden zondag 15 
oktober afgerond. De tijden zijn ge-
kozen om het verkeer zo min moge-
lijk te hinderen. Door de werkzaam-
heden zal enige overlast zijn, omdat 
het voor de werkzaamheden nodig 
is dat een vrachtwagen op de rij-
baan staat. Het doorgaan van deze 
werkzaamheden is afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Bij regen 
kunnen de werkzaamheden name-
lijk niet doorgaan.

Kunststof laag
Bij een rioolinspectie is naar voren 
gekomen dat een paar rioolbuizen 
aan het begin van de Zijdstraat, Van 
Cleeffkade en Stationsweg renova-
tie nodig hebben. Daarom is geko-
zen om te relinen. Bij relinen wordt 
de binnenzijde van een rioolbuis 
voorzien van een bijzonder sterke 
kunststof laag, waardoor deze de-
zelfde constructieve waarde krijgt 
als een nieuwe rioolbuis. Voor het 
aanbrengen van deze laag hoeft de 
weg niet opengebroken te worden.

Verkeersregelaars
Tijdens de werkzaamheden is de 
doorstroomcapaciteit van het ver-
keer op de Stationsweg, Uiterweg 

en Van Cleeffkade beperkt. Om de 
overlast tot een minimum te be-
perken is gekozen voor werktijden 
waarop zo min mogelijk verkeersbe-
wegingen plaatsvinden. Er zijn ver-
keersregelaars en afzettingen aan-
wezig. De werkzaamheden worden 
deels in de nacht uitgevoerd. Het 
kan zijn dat omwonenden daar ge-
luidsoverlast van ervaren. Het geluid 
bestaat voornamelijk uit stationair 
draaiende vrachtwagens. De aan-
nemer is verzocht rekening te hou-
den met het geluidsniveau. De di-
rect omwonenden en bedrijven zijn 
via een brief, met daarin de contact-
gegevens van de aannemer, geïn-
formeerd. 

Wethouder Ad Verburg met Gerard de Nooij, directeur van Ongehinderd.

Wethouder Verburg stelt 
‘Ongehinderd’ in gebruik
Aalsmeer - Op donderdag 5 ok-
tober heeft wethouder Ad Ver-
burg van Zorg en Welzijn de web-
site van Ongehinderd in gebruik ge-
nomen. Hij deed dit samen met Ge-
rard de Nooij, oprichter en directeur 
van Ongehinderd. Ook werd uitleg 
geven over de site en de app. Bijna 
15% van de inwoners van Aalsmeer 
heeft een lichamelijk beperking. Dit 
zijn blinden en slechtzienden, men-
sen die slecht ter been zijn, rolstoel-
gebruikers, doven en slechthoren-
den. Zij kunnen via de app en web-
site zien welke locaties toegankelijk 
zijn. In de komende weken worden 
er steeds meer locaties uit Aalsmeer 
toegevoegd in de Ongehinderd ‘app’. 
Zelf kunt u ook uw steentje bijdra-
gen door middel van het downloa-
den van de Ongehinderd app en uw 
favoriete plekjes te beoordelen.
Wethouder Verburg: “Ongehinderd 
zet zich in voor een toegankelijk 
Nederland. Met de gratis Ongehin-
derd app en website kunnen men-
sen met een beperking precies zien 
welke locaties toegankelijk zijn en 
welke voorzieningen deze bieden. 

Het keuringsteam van Ongehinderd 
heeft de gemeentelijke gebouwen 
getoetst op toegankelijkheid. De ge-
meente en Ongehinderd roepen lo-
kale ondernemers, organisaties en 
de horeca op om ook werk te maken 
van toegankelijkheid. De gemeente 
gaat zelf ook aan het werk om de 
toegankelijkheid van het gemeente-
huis nog verder te verbeteren.”
Een dagje uit, een avondje op stap. 
Ook mensen die moeite hebben 
met bewegen, horen of zien, willen 
hiervan genieten. Na onder andere 
Maastricht, Amersfoort, Eindhoven 
en Hulst sluit nu Aalsmeer aan bij 
het landelijk platform Ongehinderd.

Winactie voor dinerbon 
Wil jij kans maken op een leuk en 
ongehinderd avondje uit? Deze prijs 
gaat naar diegene die in oktober 
de meeste beoordelingen van lo-
caties in Aalsmeer plaatst. Je kunt 
een beoordeling plaatsen in de On-
gehinderd app/website via www.on-
gehinderd.nl. Dan maak je kans op 
een dinerbon van hotel/restaurant 
Het Wapen van Aalsmeer.

Stresstest Waterschap en Gemeenten

Samen werken aan een 
klimaatbestendige regio
Aalsmeer - Het Waterschap Am-
stel, Gooi en Vecht en vijftien re-
giogemeenten werken samen. Het 
doel? Een klimaatbestendige regio. 
Door klimaatverandering worden de 
zomers steeds droger en warmer en 
duren ze langer. Daarnaast vallen er 
steeds zwaardere regenbuien. De 
gemeenten en het waterschap gaan 
onderzoeken hoe kwetsbaar de re-
gio is als het gaat om wateroverlast, 

overstromingen, hitte en droogte. 
Dat onderzoek is een zogenaamde 
‘stresstest klimaatadaptatie’.
 
Stresstest geeft inzicht
De ‘stresstest’ laat zien waar het in 
de regio nog onvoldoende klimaat-
bestendig is. De resultaten worden 
gepresenteerd in een digitale kli-
maatatlas. Die digitale atlas is eind 
2017 beschikbaar via een website. 

Foto: KaWijKo Media / Laurens Niezen

Brandje in woning Muzen
Aalsmeer - In de Muzen in de 
Hornmeer is donderdagmiddag 5 
oktober een kleine brand uitgebro-
ken in een woning. De brandweer 
is na de melding direct ter plaatse 
gegaan. Het vuur wisten de brand-
weerlieden gelukkig snel te blussen. 
Er is lichte rook- en waterschade.

Een persoon was nog in de woning 
en heeft rook ingeademd. Een am-
bulance kwam ter plaatse om de be-
woner te behandelen. Hoe de brand 
is ontstaan, is vooralsnog onduide-
lijk. De brandweer heeft een Team 
Brandonderzoek ingeschakeld om 
de oorzaak te achterhalen.

Verkeerscontrole politie: 
Geen alcohol, wel boetes
Aalsmeer - De politie heeft dins-
dag 3 oktober samen met het Ver-
keer Handhaving Team, Flex team 
Zuid, de Belastingdienst en twee 
keurmeesters van de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer een grote ver-
keerscontrole gehouden op de par-
keerplaats aan de Dreef in de Horn-
meer.
Tijdens deze controle zijn meerdere 
bromfietsen, auto’s, busjes en aan-
hangers gecontroleerd. Er zijn di-
verse bekeuringen uitgeschreven. 
Zo kon een bestuurder zijn rijbewijs 
niet tonen en had een automobilist 
niet eens een rijbewijs. Ook is een 
bestuurder op de bon geslingerd 

voor het rijden met ‘valse’ kenteken-
platen, is een proces-verbaal uitge-
schreven voor gladde banden en 
troffen agenten onder andere een 
aanhanger waarop de lading los lag.
Aan de Belastingdienst zijn meerde-
re openstaande bedragen betaald. 
Daarnaast werd bij verschillende 
bestuurders een blaastest afgeno-
men. Dit had een positieve uitkomst, 
geen van hen bleek alcohol gedron-
ken te hebben. De politie spreekt 
van een geslaagde verkeerscontro-
le.

Bron en foto: Politie Aalsmeer 
Uithoorn

De resultaten van de stresstest la-
ten zien hoe verschillende gebieden 
in de regio ervoor staan. Zo kun-
nen de gemeenten en het water-
schap bepalen waar ze aan de slag 
gaan. Ook inwoners kunnen zien of 
hun perceel, woning of straat kli-
maatbestendig is. Waar nodig kun-
nen zij ook maatregelen nemen. Al-
le gemeenten moeten in 2019 over 
een stresstest beschikken. Dit komt 
voort uit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie dat afgelopen Prinsjes-
dag is gepresenteerd. Naast het wa-
terschap nemen er vijftien gemeen-
ten deel aan het onderzoek, waar-
onder Aalsmeer, Amstelveen, De 
Ronde Venen en UIthoorn.
 
Waterbewust en waterrobuust
De samenwerking tussen de ge-
meenten en het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV) is in lijn met 
het Waterbeheerplan AGV 2016 tot 
2021 Waterbewust en waterrobuust.
 Rolf Steenwinkel, als lid van het Da-
gelijks Bestuur van het waterschap 

betrokken bij de regionale samen-
werking in de waterketen: “Met het 
organiseren van deze stresstest la-
ten we de effectieve samenwerking 
tussen het waterschap en de ge-
meenten zien. De stresstest is een 
belangrijke stap in het klimaatbe-
stendig maken van onze regio. Na 
deze test gaan we met elkaar in ge-
sprek over de risico’s van klimaat-
verandering en hoe we onze leef-
omgeving hier optimaal op kunnen 
voorbereiden.”



Leerkrachten enthousiast 
over ‘Bewegen(d) leren’

Aalsmeer - Woensdag 4 oktober 
beleefden 300 leerkrachten uit het 
primair- en voortgezet onderwijs 
en pedagogische medewerkers uit 
de kinderopvang een inspirerende 
middag in het Crown Theater. De 
deelnemers hebben deze middag 
inspiratie opgedaan om door mid-
del van sport en bewegen de leer-
prestaties van leerlingen te verbe-
teren. De middag werd afgetrapt 
met presentaties van de hoogleraar 
neuropsychologie Erik Scherder, be-
kend van ‘De Wereld Draait Door’ en 
de voormalige topschaatser Erben 
Wennemars, die nu ambassadeur is 
van The Daily Mile.
Naast de theorie wilden de leer-
krachten natuurlijk ook praktische 
handvatten om op school toe te 
kunnen passen. Voor dat doel wa-
ren er acht workshops voorbereid 
met als onderwerpen: Braingym, 

Van schoolplein naar beweegplein, 
Beweging in de klas, Rekenboot-
camp, Spellingsbootcamp, De Daily 
Mile, De Gezonde basisschool van 
de toekomst en Mindfulness. De be-
zoekers konden daarnaast de infor-
matiemarkt bezoeken en zich laten 
informeren door Team Sportservice 
Aalsmeer, de GGD, Zorg & Zeker-
heid, het Jeugdsportfonds en JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht).

Beter presteren
Professor Erik Scherder is een au-
toriteit op het gebied van de wer-
king van het brein. Scherder bleek 
daarnaast een geweldige presen-
tator die zijn publiek een uur lang 
wist te boeien. Zijn boodschap is 
dat bij mensen die regelmatig be-
wegen meer bloedvaten worden 
aangemaakt in het brein waardoor 
zij vier tot vijf jaar langer beschermd 

Commissies in vergadering
Aalsmeer - Aanstaande dinsdag 
17 oktober vindt een openbare ver-
gadering van de commissie Ruim-
te en Economie plaats. De vergade-
ring, onder leiding van Wilma Alink-
Scheltinga, begint met behande-
ling van de eerste Detailhandels-
nota. Verder wordt gesproken over 
het bestemmings- en exploitatie-
plan GPA deelgebied 10, Japanlaan 
Zuid-Oost en de startnotitie Polder-
zoom tweede fase. Ook wordt een 
aanvullend krediet gevraagd voor 
kindcentrum en brede school Tria-
de en komt de concept zienswijze 

AM-gemeente beleidskader mobili-
teit aan de orde. 
Twee dagen later, op donderdag 19 
oktober, komen de fracties bijeen 
voor de vergadering van de com-
missie Maatschappij en Bestuur. 
Voorzitter is Dick Kuin en gesproken 
wordt over de verordening Jeugd-
hulp 2018, de algemene plaatselij-
ke verordening en het aandelenbe-
zit Eneco. 
Beide vergaderavonden beginnen 
om 20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis en zijn voor belang-
stellenden openbaar te bezoeken.

Aalsmeer - Drie dames tegenover 
vijf heren, de persconferentie afge-
lopen maandag 9 oktober over de 
programmabegroting voor 2018. 
De burgemeester en de wethou-
ders kregen elk drie minuten om 
hun portefeuilles toe te lichten en 
wonderwel lukte dit hen allen. Het 
werd al snel duidelijk dat de heren 
zich vooral gaan richten om het uit-
gezette beleid tot uitvoer te krijgen 
en als mogelijk af te ronden. En dat 
heeft natuurlijk allemaal te maken 
met de gemeenteraadsverkiezingen 
volgend jaar maart. Het kan zo maar 
zijn dat geen van hen terugkeert in 
het collegepluche. Het bestuur be-
staat nu uit twee wethouders van 
het CDA en twee van AB. Voorzit-
ter is Jeroen Nobel, tijdelijk burge-
meester, en na de verkiezingen en 
de installatie van de gemeenteraad 
gaat zijn functie onder de loep ge-
nomen worden. “Werken aan de uit-
voering van de laatste punten uit het 
collegeprogramma”, zo stelt het col-
lege, dat aangeeft het evenzo be-
langrijk te vinden om een sluiten-
de meerjarenbegroting te presente-
ren, waarmee de volgende gemeen-
teraad ruimte gegeven wordt voor 
nieuwe ontwikkelingen. “Het past bij 

het uitgangspunt om zaken op orde 
te hebben en een solide financieel 
beleid te voeren”, licht burgemees-
ter Nobel toe. “Onze gemeente staat 
er financieel goed voor, maar ook op 
andere terreinen, zoals zorg, welzijn, 
onderwijs, sport en werkgelegen-
heid zijn we een gezonde, stabie-
le gemeente met ruimte voor nieu-
we ontwikkelingen. Wij dragen een 
solide meerjaren begroting over aan 
een nieuwe gemeenteraad en daar 
zijn wij best een beetje trots op.” 

Verlagen lastendruk
Alleen 2018 kent een incidenteel te-
kort, maar hier lijken de bestuur-
ders zich geen zorgen over te ma-
ken. Wordt dit ‘gat’ dicht gepoetst 
met verhoging van de belastingen? 
Geen haar op de hoofden van de 
heren die daar aan denkt, want het 
verlagen van de lastendruk voor in-
woners is een breed gedragen wens 
van het college en de gemeente-
raad. Het college stelt daarom voor 
de hogere OZB aanslag van gemid-
deld 30 euro als gevolg van de waar-
destijging van woningen te compen-
seren met een korting op de afval-
stoffenheffing en de rioolrechten. 
De afvalstoffenheffing en de riool-

Burgemeester Nobel: “Onze gemeente staat er goed voor”

Programmabegroting 2018: 
Ruimte voor nieuw beleid

Het Hornmeerpark nadert haar voltooiing. 

Originaliteitsprijs voor het team ‘Stepsisters in de Alpen’.

Regen, maar succesvol: 
8ste editie Step by Step
Aalsmeer - Wat een enthousiasme, 
blijheid en gezelligheid weer met de 
achtste editie van het evenement 
Step by Step Aalsmeer, ondanks het 
matige weer. Het was overigens de 
eerste editie met regen. Liefst 800 
deelnemers stonden afgelopen za-
terdag 7 oktober, wel dan niet met 
poncho aan of verkleed, weer vro-
lijk aan de start met hun step. Dit 
keer was de start en finish met 
avondfeest bij voetbalvereniging FC 
Aalsmeer. Na een openingswoord-
je door de organisatie en nadat de 
teams hun steps hadden opgehaald 
en er een teamfoto was gemaakt, 
werd begonnen aan de steprou-
te van 7 kilometer naar Kudelstaart. 
Zoals altijd met onderweg diverse 
spel- en vraagopdrachten. Dit jaar 
gingen de teams Fort bij Kudelstaart 
aan waar zij al steppend om het Fort 
heen, de locatie goed moesten ob-
serveren en binnen goed naar de 
gidsen moesten luisteren om de 
vragen te kunnen beantwoorden. 
Velen waren nog nooit eerder bij 
het Fort geweest en dus een erva-
ring rijker. Via de Kudelstaartseweg 
steppend naar het Dorpshuis waar 
de teams op het podium ten tonele 
dienden te verschijnen om een ka-
raokelied uit volle borst mee te zin-
gen. Geheel in stijl met diverse ac-
cessoires aan die bij het karaoke-
nummer paste, lieten zij zich uit vol-
le borst horen. En niemand minder 
dan Bonnie St. Claire heeft de teams 
de hele dag gejureerd. Zij voorzag 
de teams van commentaar en een 
cijfer. De sfeer was ontzettend goed 
in het Dorpshuis. 

Regenbuien trotseren
Door naar de volgende spelopdracht 
bij Café op de Hoek, waar een twee-
tal opblaasvarianten van het Twis-
terspel klaar stonden voor de teams. 
Wat een lol om met het hele team op 
z’n kop te staan en proberen over-
eind te blijven voor een goede score. 
Ook hier was het groot feest. Som-
mige teams trotseerden tussendoor 
een aantal regenbuien, maar step-
te vol goede moed weer door naar 
de volgende opdracht. In de speel-
tuin bij de Zonnedauwlaan wer-
den de teams verzocht om de kin-
derachtste groepsfoto met elkaar te 
maken die je kunt bedenken en de-
ze op Facebook te plaatsen, die ver-
volgens ook werd gejureerd. En dan 
door naar de laatste spelopdracht 
bij kwekerij Ubink op de Mijnhe-
renweg. Daar stonden in de kweke-
rij twee opblaasbare Magic Circles 
klaar waar de teams tegen elkaar 
moesten strijden om al rennend van 

hot naar her zoveel mogelijk oplich-
tende groene of rode lampjes uit te 
drukken in een bepaalde tijd. 
Even uitrusten en dan terug naar FC 
Aalsmeer waar nog een 22 meter 
grootste stormbaan op de deelne-
mers stond te wachten. Vele bikkels 
beklommen de kletsnatte storm-
baan en kwamen als verzopen kat-
jes met hun verregende opdrach-
tenformulier binnen. Niet alleen de 
deelnemers waren bikkels, ook de 
vrijwilligers die in de regen stonden 
om de teams te ontvangen, te be-
geleiden, te fotograferen, etc. Of om 
het evenement op- en af te bouwen. 
Dit jaar iets minder verkleedpartijen 
dan anders onder de teams, maar 
dit kwam ook door het weer en de 
poncho’s die erover heen gingen.
De organisatie van Step by Step had 
dit jaar weer een geheime jury aan-
gewezen voor het jureren van de 
originaliteitprijs, die dit jaar is ge-
wonnen door het team ‘Stepsisters 
in de Alpen’ met captain Claudia 
van der Hoorn. Het is niet het eerste 
jaar dat dit team zich enorm uitdost 
voor dit evenement.

Prijsuitreiking
Voor de prijsuitreiking uit heb-
ben de trouwe dj’s Kees en Marcel 
de deelnemers al flink laten zwe-
ten met hun opzwepende muziek. 
En als kers op de taart kwam Bon-
nie St. Claire als verrassing nog een 
aantal welbekende nummers zin-
gen. Wat een sfeer, het dak ging 
er af met de nummers ‘Dr. Bern-
hard’ en ‘Bonnie kom je buiten spe-
len’. Daarna over naar de prijsuitrei-
king. Dit jaar is de derde prijs ge-
wonnen door het team ‘Schulten-
frau’ onder leiding van captain Irene 
Luyt. De tweede prijs door het team 
‘CO2 Canon’ met captain Sam Zet-
hof. En de eerste prijs is gewonnen, 
met tevens een dikke tien van jury-
lid Bonnie St. Claire bij de karaoke, 
door het team ‘Stuurloos’ onder lei-
ding van captain Brigitte Wels. Na-
dat alle medailles waren uitgereikt 
zette zanger Robbie Ronalds en DJ 
Michael het feest voort. Ongeloof-
lijk dat de deelnemers en de vrijwil-
ligers nog zo vol energie zaten, de 
handen de lucht in, voeten van de 
vloer en springen maar! 
De negende editie van het evene-
ment Step by Step Aalsmeer vindt 
plaats op zaterdag 6 oktober 2018. 
De organisatie zal de inschrijfpro-
cedure tijdig vermelden via Face-
book en de Nieuwe Meerbode. Voor 
een impressie van dit jaar, bekijk de 
foto’s op de Facebook pagina van 
Step by Step Aalsmeer. 

De eerste prijs is gewonnen door het team ‘Stuurloos’.

anten naar Aalsmeer te halen, heeft 
de gemeente met ondernemers een 
promotieplan opgesteld. Wethouder 
Jop Kluis heeft deze taken op zich 
genomen en deze zeilliefhebber is 
zeer te spreken over het voorstel om 
Aalsmeer onder 1 merknaam (vi-
sit aalsmeer) te promoten. In 2018 
wordt hiervoor een speciale website 
gelanceerd. Of de Drecht-doorsteek 
er wel of niet gaat komen en wan-
neer, is afwachten. Hier is de ge-
meente afhankelijk van beslissingen 
van collega-gemeenten. Niet na-
tuurlijk als het om Fort Kudelstaart 
gaat. Zit er al schot in? “Nog dit jaar 
gaan de contracten getekend wor-
den”, antwoord Kluis die verder be-
grijpelijk nog niet teveel informatie 
wil geven. 

Leefomgeving, groen en grijs
De afgelopen jaren is flink geïnves-
teerd in de vernieuwing en het on-
derhoud van de openbare ruimte, 
groen en de voorzieningen om een 
schone en veilige leefomgeving te 
creëren. Veel is inmiddels gerea-
liseerd. Zo nadert de renovatie en 
herinrichting van het Hornmeerpark 
haar voltooiing. De drainage onder 
de paden doet zijn werk, de voe-
ten blijven nu droog, watergangen 
zijn gegraven en voorzien van wa-
terplanten en de bruggen en stei-
gers zijn klaar. Rest nog het verde-
re groen, maar hiervoor moet het 
juiste jaargetijde afgewacht worden. 
Een deel van het VVA-terrein gaat 
nog betrokken worden bij het park. 
Wat het overige openbare groen in 
de gemeente betreft wordt hard ge-
werkt om de achterstand in te ha-
len. “We zijn op de goede weg, maar 
we zijn er nog niet. We gaan de ko-
mende jaren verder met de ingezet-
te inhaalslag”, verduidelijkt wethou-
der Verburg. Grijs heeft ook de vol-
le aandacht en gaat in 2018 een be-
hoorlijke impact hebben op het we-
gennet. Zo gaat groot onderhoud 
gepleegd worden aan de Aalsmeer-
derweg en start de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg. 

Schiphol en gericht bouwen
Een heet hangijzer op dit moment, 
en eigenlijk al vele jaren, is buur-
man Schiphol. Het college vindt 
dat er een betere balans moet ko-
men tussen de groei van de lucht-
haven enerzijds en de leefbaarheid 
voor Aalsmeer anderzijds. Bij de on-
derhandelingen voor een nieuw ak-
koord over de ontwikkeling van 
Schiphol na 2020 gaan de bestuur-
ders nadrukkelijk aandacht vragen 
voor de positie van inwoners in de 
meest belaste gebieden en om ge-
zamenlijk de maatschappelijke kos-
ten te dragen voor de leefbaarheid 
in de nabijheid van Schiphol. “Er 
staat een hoop te gebeuren”, be-
gint wethouder Robbert-Jan van 
Duijn. “De gemeente heeft de af-
gelopen maanden veel gesprekken 
gevoerd met inwoners. Het gaat om 
cijfers, decibellen en vliegbewegin-
gen, maar de menselijke kant vinden 
wij even zo belangrijk. Het gaat juist 
ook om wat Schiphol doet met de 
mensen, onder andere qua gezond-
heid. We bereiden ons volop voor op 
het nieuwe akkoord.” De nog jon-
ge wethouder heeft ook de verant-
woordelijkheid voor de portefeuille 
wonen en in deze zijn de afgelopen 
periode strakke uitgangspunten op-
gesteld en vastgelegd in de woon-
agenda. Deze is gericht op met na-
me jongeren, ouderen en mensen 
met midden- en lagere inkomens. 
“Betaalbare woningen voor ieder-
een”, zegt Van Duijn. Leuk is dan na-
tuurlijk om te kunnen melden dat er 
op het VVA-terrein woningen voor 
specifiek jongeren gebouwd gaan 
worden, in de Roerdomplaan en in 
de Spoorlaan huizen voor ouderen 
en er nog volop gewerkt wordt aan 
diverse (kleinschalige en alternatie-
ve) bouwprojecten. Aalsmeer volop 
in beweging! De programmabegro-
ting wordt in de gemeenteraad be-
handeld op 9 november. 

zijn tegen ouderdomsziekten. Voor 
de leerkrachten was het interes-
sant om te horen dat regelmatig be-
wegen tijdens een schooldag voor-
al effect heeft op het brein van de 
kinderen die niet zo goed presteren. 
Ook op het brein van de kinderen 
die goed presteren heeft regelma-
tig bewegen effect op hun leerpres-
taties en welbevinden.

Ruim 170 scholen
Ook de boodschap van Erben Wen-
nemars, Ambassadeur van The Dai-
ly Mile, was duidelijk: alle leerkrach-
ten moeten gewoon gaan beginnen 
om hun leerlingen meer te laten be-
wegen. Excuses om dat niet doen, 
ziet hij niet, want: “Als je erin gelooft 
dan vind je altijd een weg”, aldus 
Wennemars. Inmiddels doen ruim 
170 scholen in Nederland mee met 
The Daily Mile.

Aan de slag
Deze Aalsmeerse onderwijsmiddag 
‘Bewegen(d) leren is beter Pres-
teren’ is door de drie schoolbe-
sturen (Jong Leren, Stichting Au-
ro en Stichting Katholiek Onderwijs 
Aalsmeer), de gemeente Aalsmeer 

en Team Sportservice gezamenlijk 
georganiseerd. Bijna alle Aalsmeer-
se leerkrachten waren aanwezig. 
Wethouder onderwijs Gertjan van 
der Hoeven: “Mijn complimenten 
aan alle mensen die deze prachtige 

middag mogelijk hebben gemaakt. 
Een goed initiatief van de drie 
schoolbesturen dat de gemeen-
te natuurlijk heeft ondersteund. 
Ik hoop van harte dat Aalsmeerse 
scholen hiermee aan de slag gaan.“

rechten gaan in 2018 per huishou-
den met respectievelijk 30 en 20 eu-
ro omlaag. En dit staat los van de al 
eerder overeengekomen verlaging 
van de rioolheffing van 65 euro per 
huishouden in 2018. 

Goede zorg en sport
Zorg en ondersteuning op maat bie-
den aan mensen die dat nodig heb-
ben, is en blijft het uitgangspunt van 
het Wmo-beleid van de gemeen-
te. In 2018 wordt een nieuwe Wmo-
nota opgesteld. Daarbij bekijkt de 
gemeente opnieuw welke zorg no-
dig is en wat de wensen en behoef-
ten van inwoners zijn. De gemeen-
te wil de ingezette op preventie ge-
richte lijn in de jeugdzorg voortzet-
ten. Zo wordt de inzet van gezins-
coaches en individuele begeleiding 
geïntensiveerd. “We gaan, en dat is 
nieuw, met jeugdhulpverlening ook 
nadrukkelijk actief worden op scho-
len”, aldus wethouder Gertjan van 
der Hoeven. Extra aandacht zal er 
ook zijn voor het veilig stellen van de 
kwaliteit van de huishoudelijke hulp. 
“Dit is van cruciaal belang, mensen 
blijven steeds langer thuis wonen”, 
vult wethouder Ad Verburg aan. 
Ook sport heeft wethouder Van der 
Hoeven in zijn portefeuille en in deze 
kijkt hij vast terug op een vruchtba-
re periode. Aalsmeer heeft een extra 
sporthal gekregen, sportcentrum de 
Waterlelie, het voetbalcomplex van 
FC Aalsmeer is voltooid en de plan-
nen liggen klaar om te starten met 
de renovatie van de atletiekbaan in 
de Sportlaan inclusief de bouw van 
een nieuw clubhuis, waardoor de 
naastgelegen tennisvereniging de 
mogelijkheid krijgt om het aantal 
banen te vergroten. 

Economie en toerisme
Economie valt onder de portefeuille 
van wethouder Ad Verburg en in de-
ze ook veel positief nieuws. “De eco-
nomie trekt aan, dat merken we aan 
de ontwikkelingen op bedrijventer-
rein Green Park. Aalsmeer is eco-
nomisch een speler van formaat in 
de metropoolregio en een belangrij-
ke schakel in de logistieke Westas”, 
vertelt Verburg. In 2018 gaat de ge-
meente verder met het uitvoerings-
programma van de Economische 
Agenda samen met Ondernemend 
Aalsmeer en onlangs is het project 
Zaai weer gestart, waarmee star-
tende ondernemers een extra duw-
tje in de rug krijgen om hun bedrijf 
te laten slagen en te verbeteren. “We 
willen volgend jaar ook extra aan-
dacht schenken aan groen onder-
wijs. Deze sector heeft zoveel kan-
sen voor jongeren”, benadrukt Ver-
burg. Om meer toeristen en recre-

Het college van B&W van links naar rechts: De wethouders Robbert-Jan van Duijn, Jop Kluis, Ad Verburg en Gertjan 
van der Hoeven en burgemeester Jeroen Nobel. 

Voetbalvereniging FC Aalsmeer heeft een prachtig nieuw complex inclusief 
een onlangs geheel gerenoveerd parkeerterrein voor ook de Midgetgolfclub, 
de Kinderboerderij, de park- en sporthalbezoekers
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
85 Peuters in 21 auto’s 
door de wasstraat
Aalsmeer - De kleuters van OBS de 
Zuidooster hadden een leuk uitje. 
Voor 21 auto’s kregen ze met juffen 
en ouders een uitnodiging om door 
de wasstraat van Loogman te gaan.
Dit was een onderdeel van het the-

ma ‘Verkeer’. Na de wasstraat moch-
ten de totaal 85 kleuters zelf de bin-
nenkant van de auto schoonmaken.
Met glimmende auto’s en vrolij-
ke gezichten kwamen ze weer op 
school terug. Een geslaagd uitje.

Combifun Circusdag voor 
jeugd in de Proosdijhal
Kudelstaart - De super leuke, ver-
nieuwde CombiFun activiteit die 
aankomende herfstvakantie gaat 
plaatsvinden wordt niet gehouden 
in sportcentrum de Waterlelie, maar 
in de Proosdijhal Kudelstaart. De 
Circusdag wordt gehouden op vrij-
dag 27 oktober. Tijdens de Circus-
dag kan er onder leiding van de pro-
fessionals van Circus Kristal de hele 
dag geoefend worden met acroba-
tiek, goocheltrucs en clown stunts. 
De dag wordt afgesloten met een 
voorstelling voor de ouders en an-
dere geïnteresseerden. Tijdens het 
circusprogramma gaan de kinderen 
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar 
aan de slag met eenwielers, koord-
dansapparaten, evenwichtsbalken, 
jongleerballen, pisterekken en nog 
veel. Als de kinderen de basis on-
der de knie hebben, is het tijd om 
toe te werken naar een grote pre-

sentatie in een echte circuspiste. De 
presentatie, die om 14.00 uur be-
gint, is de grote finale van de dag en 
is vrij toegankelijk voor vaders, moe-
ders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes. 
Inschrijven kan tot dinsdag 24 okto-
ber via www.debinding.nl. Wees er 
snel bij, want er is slechts plek voor 
100 kinderen en vol is vol.

Praktische informatie
Locatie: Proosdijhal Kudelstaart, 
Datum: Vrijdag 27 oktober. Kosten: 
10 euro bij vooraf inschrijven en 12 
euro aan de deur. Leeftijd: 6 tot en 
met 12 jaar. Inloop vanaf 10.45 uur, 
start programma 11.00 uur. De pre-
sentatie is om 14.00 uur en eind 
programma rond 14.30 uur.
Kinderen nemen zelf een lunchpak-
ketje mee. Er is tijd voor een lunch-
pauze ingeruimd. 

Jeugdvoetbal bij RKDES
Superstart levert JO11-4 
‘vette’ winst op
Kudelstaart - De kanjers van de 
JO11-4 van RKDES kregen zaterdag 
7 oktober de JO11-8 van Roda’23 op 
bezoek. Ondanks het slechte weer 
hadden de jongens er zin in, ieder-
een was op tijd en coach Edwin was 
zelfs een uur te vroeg. Ondanks de 
voorspelling dat het om 11.00 uur 
droog zou worden, werd er toch ge-
start in de regen. Morris was terug 
als keeper, in de basis en achter-
in werd er gestart met Twan, Wil-
lem en Cees en voorin Jip, Jente en 
Maik die tevens de aanvoerder was. 
Aan de kant begonnen Hugo, Jesse, 
Koen en Terre.
Al snel in de wedstrijd speelde Twan 
de bal naar Jip die doorspeelde naar 
Jente, maar die had het vizier nog 
niet op scherp en de bal verdween 
naast de goal. Vlak daarna was het 
Roda 23 die een kans kreeg, maar 
die onschadelijk gemaakt werd 
door de verdediging. Na 3 minu-
ten was het toch raak, Jente pik-
te de bal op in de verdediging van 
Roda en schoot de bal binnen-
kant paal tegen de andere paal. De 
scheidsrechter wees resoluut naar 
het midden, wijzend op zijn horlo-
ge dat de hawkeye had geconsta-
teerd dat de bal over de lijn was ge-
weest: 1-0. Geholpen door de wind 
in de rug bleven de kanjers aanval-
len, via Cees kwam de bal bij Jen-
te maar het schot werd gestopt door 
de keeper. Maar toen was er opeens 
Twan die een afgeslagen bal oppik-
te, niet nadacht en vanaf 15 meter 
de bal over de keeper schoot: 2-0. 
De volgende aanval was weer van 
Jente die op de keeper afkwam en 
keurig afrondde: 3-0. Ook de 4-0 
was een doelpunt van Jente waar-
door hij een hattrick voor zijn naam 
kreeg. De kanjers bleven de druk 
opvoeren en Jip was dicht bij een 
doelpunt, eerst met een afstands-
schot en later na een pass van Terre, 
maar jammer genoeg gingen ze er 
niet in. De kansen die Roda’23 had 
in de eerste helft waren op één hand 
te tellen maar als ze er waren was 
het meteen gevaarlijk. Gelukkig red-
de Morris goed een schot en even 
later bracht de paal redding voor de 
kanjers. Vlak voor rust was het Maik 
die een schotkans kreeg en zag dat 
de keeper de bal wel raakte, maar 

niet kon stoppen. Maik, die aan-
voerder was, maakte hiermee ook 
zijn eerste officiële doelpunt: 5-0. 
Vlak voor rust was het Koen die de 
bal van Terre kreeg uit een corner en 
gevaarlijk uithaalde, helaas zag hij 
zijn inzet net naast gaan. Na de rust 
bleek het nog steeds te regenen en 
moest er tegen de wind ingespeeld 
worden. Het begin was rommelig 
en ongeconcentreerd van de kan-
jers. Dit leverde dan ook direct een 
hoekschop op voor Roda’23. Ge-
lukkig konden Cees, Twan en Wil-
lem de bal goed verwerken. Ge-
lukkig herpakte de kanjers zich en 
door goed over te spelen wisten ze 
een kans te creëren. Op links werd 
de bal veroverd op Roda’23 en Cees 
speelde naar Morris, die de bal naar 
Willem schoot die op rechts opende 
op Twan. Twan zag Jente vrij staan, 
echter het schot van Jente ging 
mis. Even later was het toch Jip die 
de bal aan Jente mee gaf en Jen-
te scoorde: 6-0. Ondanks de ruime 
achterstand gaven de jongens van 
Roda’23 zich nog niet gewonnen en 
na een rommelige situatie voor de 
goal wisten ze ook te scoren: 6-1. 
Na goed verdedigend werk van Hu-
go, Koen en Cees konden de kan-
jers weer de tegenaanval in, maar 
helaas werden de vrijstaande Jesse 
en Terre niet bereikt. De verdediging 
was even uit formatie en Roda’23 
kon alleen op Morris af die kansloos 
was: 6-2. Gesterkt door de wind in 
de rug was het weer Roda’23 dat 6 
minuten voor het einde terug kwam 
tot 6-3. Helaas raakte Jesse gebles-
seerd na een goede verdedigende 
actie, waardoor hij het veld moest 
verlaten. Tot tevredenheid van de 
supporters wisten de kanjers de rug 
te rechten en nog een eindspurt er 
uit te gooien. Cees gaf een assist op 
Jente en de bal verdween in het net: 
7-3. Met nog een minuut op de klok 
was het Jente die voor zijn tweede 
hattrick van de wedstrijd ging en de 
eindstand bepaalde op 8-3.
Zaterdag aanstaande spelen de 
kanjers om 8.45 uur de derby uit te-
gen FC Aalsmeer JO11-5. Dit be-
looft een spannende wedstrijd te 
worden, aangezien het hier nu gaat 
om de nummers vier en twee uit de 
competitie. 

Wethouders lezen voor op 
Dag van de Duurzaamheid
Aalsmeer - Dinsdag 10 oktober 
was het weer de Dag van de Duur-
zaamheid. Reden voor de wethou-
ders Gertjan van der Hoeven van 
onderwijs en Jop Kluis van duur-
zaamheid om voor te lezen uit de 
verhalenbundel: ‘De Wereld van 
Voedsel’. Dit boek is speciaal ge-
schreven door talentvolle pabo-stu-
denten en geïllustreerd door kinde-
ren met als doel om leerlingen in 
groep 1 tot en met 8 bewust te ma-
ken van duurzaam eten.

“Zuinig zijn”
Wethouder Jop Kluis bracht een be-
zoek aan groep 8 van de Wegwij-
zer. Na het voorlezen ontstond er 
een leuke discussie over duurzaam-
heid. Op de vraag weten jullie wat 
duurzaamheid inhoud, antwoordde 
een leerling: “Zuinig zijn.” Wethou-
der Jop Kluis: “Dit is precies waar 
het om gaat dat we zuinig zijn op de 
natuur, milieu en elkaar. Het is goed 
om te zien dat kinderen al zo bewust 
bezig zijn met duurzaamheid.”

Schimmel
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven ging naar groep 4 van de Jozef-
school. Ook deze jonge groep kin-
deren was heel leergierig en stelde 

volop vragen aan de wethouder over 
het verhaaltje: ‘Buitenbeentjes’. Een 
mooie reactie van een meisje was: 
“Mijn vader zegt altijd: We gooien 
geen eten weg, dat doen we alleen 
als er schimmel op staat.’’ 

Duurzaam ontwikkelen
Speciaal voor de negende editie van 
deze voorleesactie verscheen een 
nieuwe verhalenbundel ‘De Wereld 
van Voedsel’. In het boek staan ver-
halen voor de onder-, midden- en 
bovenbouw. De wethouders heb-
ben voorgelezen bij twee scholen 
maar alle andere basisscholen heb-
ben het boek ook ontvangen om uit 
voor te kunnen lezen over het thema 
duurzaam voedsel. De voorleesactie 
op de dag van de Duurzaamheid is 
een initiatief van: Duurzame Pabo, 
Urgenda, Duurzaamdoor, Missing 
Chapter Foundation en het IVN. 
Het college vindt Natuur- en Milieu-
educatie in Aalsmeer erg belangrijk. 
Hoe jonger kinderen hierover na-
denken hoe makkelijker het straks 
is om duurzaam te leven. Daarom 
is de gemeente ook aangesloten 
bij Natuur- en Milieueducatie Am-
stelland Meerlanden (NME). NME 
helpt gemeenten en scholen om 
zich duurzaam te ontwikkelen. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Zwemmen iets voor jou?
Vriendjesweek bij Oceanus
Aalsmeer - Het zwemseizoen is nu 
vijf weken in volle gang en er wordt 
wat afgezwommen door de jeugd 
van Oceanus. Maar er is nog ruimte 
op diverse dagen! Daarom kan jij tij-
dens de vriendjes en vriendinnetjes 
week van 16 tot en met 21 oktober 
aanstaande een keer gratis mee ko-
men trainen. 
Meezwemmen kan op maandag, 
dinsdag, donderdag van 18.00 tot 
18.45 uur. Misschien vind jij het 

wel een leuke sport om te be-
oefenen of ken je iemand die op 
zwemmen zit. De eerste 20 minu-
ten van de training zal een norma-
le training zijn, zodat je een beet-
je een idee hebt wat je normaal 
traint. Daarna wordt een zwem-
parcours uitgezet in het zwembad 
bij de glijbaan waarin je jou skills 
kan laten zien! Wil jij meezwem-
men deze week? Meld je aan via  
www.komzwemmenbijoceanus.nl.

Kinderbijbeldag 
op 25 oktober

Rijsenhout - Dit jaar is de kinder-
bijbelvakantiedag op woensdag 25 
oktober in de ochtend. De start is 
om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk 
aan de Werf en het programma is 

Peuterpret ‘Kistje, kistje, 
kistje’ in Poppentheater
Amstelveen - Poppenspeler Koos 
Wieman ontwikkelt elke produc-
tie helemaal zelf. Hij maakt zelf zijn 

poppen, ontwikkelt soms de muziek, 
zaagt, schroeft en schuurt het decor 
en schrijft het verhaal. Dit keer heeft 
hij de voorstelling opgebouwd rond 
een aantal bekende kinderlied-
jes zoals ‘Schaapje, schaapje, heb 
je witte wol’, ‘Aapje op een stokje’, 
‘Op een grote paddestoel’ en ‘Slaap 
kindje slaap’. Als Koos op komt 
heeft hij drie kistjes bij zich en in ie-
der kistje zit een verrassing. Wat zou 
er toch in zitten? Echte peuterpret-
humor voor kinderen vanaf 2 jaar. 
‘Kistje, kistje, kistje’ is te zien in het 
Amstelveens Poppentheater op zon-
dag 15 oktober om 10.30 uur. Toe-
gangsprijs: 8,50 euro. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@amstel-
veenspoppentheater.nl of via www.
amstelveenspoppentheater.nl 

Kabouterpretpark maken 
in Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Het is herfstvakantie en 
kabouters Wipneus en Pim vervelen 
zich te pletter. Wie komt er op dins-
dagmiddag 24 oktober mee helpen 
een kabouterpretpark te bouwen 
in het Bos. Meedoen kan om 12.00, 
13.30 of 15.00 uur. Voor kinderen 
van 4 tot 11 jaar en ouders/begelei-

ders. Start is bij de Boswinkel en de 
duur is een uur. Kosten 5 euro per 
kind en 2,50 euro per ouder. Aan-
melden en informatie: 020-5456100 
of www.amsterdamsebos.nl.
De Boswinkel aan de Bosbaanweg 
5 is geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Verkoop van afgeschreven 
kinderboeken in bibliotheek
Amstelveen - Op zondag 15 okto-
ber, de laatste dag van de Kinder-
boekenweek, organiseert de Bi-
bliotheek Amstelland in vestiging 
Stadsplein Amstelveen een gro-
te verkoop van afgeschreven kin-
derboeken. De bibliotheek ververst 
doorlopend haar collectie. De afge-
schreven kinderboeken, die plaats 
moesten maken voor nieuwe titels, 
worden op zondag 15 oktober een-

malig te koop aangeboden. Belang-
stellenden worden uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen om te 
zien of er iets voor hem of haar bijzit.
De verkoop, die plaatsvindt van 
13.00 tot 18.00 uur, bevat prenten-
boeken, leesboeken voor diverse 
leesniveaus en informatieve jeugd-
boeken. Prijs per boek is 50 euro-
cent. Let op: in de bibliotheek kan 
alleen met pin worden afgerekend.

om 12.00 klaar. De jeugdcommissie-
leden hebben met elkaar weer een 
leuke activiteit bedacht. Een spelac-
tiviteit, waarbij er voor iedereen wel 
iets te doen is. Thema is Jozef. Kom 
je ook? Inschrijven kan via jeug-
werkrijsenhout@gmail.com of bel 
even naar Conjo Kristalijn via 06-
81742181. Dit jaar is het program-
ma gratis. 

AVA Jeugdatletiek
Thomas op het podium bij 
pupillenmeerkamp
Aalsmeer - Traditiegetrouw vindt 
één van de laatste meerkampen van 
het seizoen voor de pupillen plaats 
in Alphen aan den Rijn. Voor de 
AVA A1-pupil Thomas de ideale ge-
legenheid om te laten zien hoe sterk 
hij is op de meerkamp. De jongens 

van de A1 begonnen met het onder-
deel kogelstoten, waarbij Thomas in 
zijn derde poging een nieuwe per-
soonlijk record stootte van 7,25 me-
ter. Dit is een ongelofelijk knappe 
prestatie voor een A1-pupil. Met 
deze afstand werd hij tweede. Het 
tweede onderdeel van deze meer-
kamp was het verspringen, waar-
op Thomas een persoonlijk record 
heeft van 4,19 meter. Helaas wist hij 
deze afstand zondag niet te evena-
ren en bleef hij steken op 3,52 me-
ter, waarmee hij zevende werd op 
dit onderdeel.
Als laatste onderdeel stond de 60 
meter sprint op het programma, 
die Thomas voor het eerst liep op 
spikes. Dit resulteerde in een toptijd 
van 9,20 seconde, waarmee hij alle 
concurrenten achter zich liet.
Na drie onderdelen maakte de jury 
de eindklassering op van de meer-
kamp en bleek dat Thomas met zijn 
mooie prestaties en een totaal van 
1514 punten op de tweede plek was 

geëindigd, maar 2 punten achter de 
nummer één.

Colin en Justin
Ook de broertjes Alewijnse deden 
mee aan deze wedstrijd: Colin werd 
bij de A2 tiende met een persoon-
lijk record bij het kogelstoten. Justin 

werd bij de A1 dertiende met ook 
een persoonlijk record bij het ko-
gelstoten. Colin en Justin liepen ook 
nog de aansluitende 1000 meter 
waarop ze in een sterk deelnemers-
veld beide vijfde zijn geworden. Al 
met al weer mooie prestaties voor 
de jeugd van AVA Aalsmeer!





 
18   Nieuwe Meerbode  •  12 oktober 2017

Trampolinespringen
Vier medailles voor teams 
van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Zaterdag 7 oktober 
was de eerste teamwedstrijd van 
dit seizoen voor de trampolinesprin-
gers van SV Omnia 2000. Een goe-
de start van het seizoen, want uit-
eindelijk gingen de acht teams met 
maar liefst twee gouden en twee zil-
veren medailles naar huis. Er wer-
den wedstrijden gesprongen in de 
C, D en E-klasse. De klassen zijn 
gebaseerd op leeftijd en niveau. De 
deelnemers springen één keer een 
verplichte oefening en daarna twee 
keuze-oefeningen. Elk team be-
staat uit vier deelnemers, de presta-
ties van de beste drie tellen voor het 
eindresultaat. 
Lisa, Casper, Marlies en Amber van 
het C1 team gingen bij elke oefe-
ning steeds een stukje beter sprin-
gen en werden verdiend eerste. Bij 
het C2 team sprong Sabine een 
knappe nieuwe keuze-oefening 
met een dubbele salto voorover 
met halve draai (fliffis) en sprong 
Teun vooral goed hoog. Dit team 
won zilver. Team C3 had het lastig 
door het ontbreken van een sprin-
ger, maar sprong goede keuze-oe-
feningen in de laatste ronde, waar-
door het team vijfde werd. De pres-
tatie van Jessy was extra knap, na 

minder dan een jaar trampoline-
springen komt hij al uit de in de C-
klasse. In de D4 sprongen Jay, Joey, 
Sara en Kiki zich heel knap naar een 
tweede plaats. Bij team D5 sprong 
Ilse Bom een hele strakke verplichte 
oefening. Celeste en Janou spron-
gen een prima eerste wedstrijd voor 
Omnia. Zij werden achtste. In de 
D6 sprong Rena een nieuwe, uitda-
gende keuze-oefening. Ilse Naber 
sprong een hele nette verplichte oe-
fening en Kim bleek een hele goe-
de invaller. Dit team werd mooi ze-
vende. In team E7 (de jongste sprin-
gers) deden alle springers voor het 
eerst moeilijkere sprongen. Dat ging 
goed, de jury deelde zelfs een paar 
achten uit voor de netheid van de 
oefeningen. Dit resulteerde in een 
tweede plek. In de E8 sprong Me-
rel haar eerste wedstrijd hartstik-
ke netjes. Het team werd knap vijf-
de in een groot deelnemersveld (elf 
teams). Prima prestaties dus! Op za-
terdag 28 oktober is de volgende 
wedstrijd van deze springers in de 
Proosdijhal in Kudelstaart. Suppor-
ters en andere belangstellenden zijn 
van harte welkom. Kijk voor meer 
informatie over Trampolinespringen 
op www.svomnia.nl of op facebook. 

Voetbalwedstrijd tegen Bernardus
Ondanks veel afwezigen 
gelijk spel voor FCA
Aalsmeer - Nooit de moed opge-
ven, dat was zondagmiddag 8 ok-
tober het motto voor de voetbal-
lers van trainer Marco Bragon-
je. Met weer een lijst van afwezi-
gen, onder andere door blessures, 
voor de FCA-trainer een moeilij-
ke taak om weer een compleet elf-
tal op de kaart te zetten. Zondag 
waren het Jeroen Ezink en Damian 
Veldman die moesten afzeggen, tel 
daarbij op dat ook Alexander Goes, 
Mark Schut en Daryl Haine niet van 
de partij waren om diverse redenen. 
De wedstrijd stond onder leiding 
van scheidsrechter J Haripersad en 
hij kan terug kijken op een perfect 
gefloten wedstrijd. Reeds na het be-
gin ontspon zich een wedstrijd die 
alle kanten op kon gaan. In de ze-
vende minuut was daar reeds een 
domper voor de thuisclub. Het weg-
geven van teveel speelruimte was er 
de oorzaak van dat Bernardus aan-
valler Stef Schinagl een niet te mis-
sen kans kreeg, en benutte: 0-1. 
Ook de kans op meer voor Bernar-
dus zat erin, maar dankzij het uitste-
kende werk van doelman Jeremaih 
Veldman bleef het bij 0-1. 
Jammer was wel dat het spel van de 
thuisclub veelal erg slordig was. Zo-
als te lang met de bal blijven rond-
draaien in plaats een vrijstaande 
speler in het spel te betrekken. Ook 
de ruimte tussen de voorwaartsen 
en het middenveld was veelal veel 

te groot, dus de aansluiting was er 
in veel gevallen niet. De aansluiting 
bij de doelpunten was er wel, in de 
dertigste minuut was het Remigiusz 
Pasternak die voor de 1-1 zorgde. 
Uit een hoekschop, genomen door 
Elias el Hadji, was hij het die met 
een perfecte kopbal de doelman 
van Bernardus kansloos liet. 
In de volgende 45 minuten waren er 
kansen voor beide teams. De voor-
waartsen van de thuisclub, onder 
andere Gino Singer en Rutger Brus-
sen, waren in veel gevallen te ge-
haast of schrokken van de geboden 
kansen. De ingeschoten ballen gin-
gen in veel gevallen rakelings naast. 
FC Aalsmeer ontsnapte in de laatste 
minuten nog aan de 1-2, maar de 
zeer attente Richard de Vries kop-
te de ingeschoten bal uit de doel-
mond. Al met al een uitslag waar 
beide partijen tevreden mee moes-
ten zijn, meer dan een gelijk spel zat 
er niet in.
FC Aalsmeer speelde met de vol-
gende spelers: Bas Voortman, Jer-
emaih Veldman, Pawel Kocon, Nick 
Sluis, Richard de Vries, Remigiusz 
Pasternak, Gino Singer, Sten Piet, 
Tristan Jongkind, Rutger Brussen, 
Dylan van de Heijden, Joeri van de 
Schraaf en Joost van de Zwaard. 
Aanstaande zondag 15 oktober 
speelt FC Aalsmeer uit in en tegen 
Stompwijk.
Theo Nagtegaal

Foto: www.kicksfotos.nl

Competitieavond Sjoelclub Aalsmeer

Winst voor derde keer op 
rij voor Petra Houweling
Aalsmeer - Op de derde compe-
titieavond van Sjoelclub Aalsmeer 
gooiden Patrick Haring en Marja 
Springin’tVeld elk 152 punten. Bei-
den sjoelen in de Hoofdklasse, maar 
gingen er niet met de winst vandoor. 
Voor de derde keer op rij won Pe-
tra Houweling deze klasse en staat 
nu al 23 punten voor op de nummer 
twee. Marja werd tweede en Patrick 
derde. Tweelingzus Elisa Houweling 
behaalde eveneens de winst in haar 
A-klasse met ook 19 punten. Je bent 
tweeling of je bent het niet! Op twee 
Theo van Leijden en op drie Sjaak 
Siebeling. In de B-Klasse won Thijs 
Brozius. Met 24 punten behaal-
de hij deze avond de meeste pun-
ten van alle sjoelers. Op twee Mar-
griet de Vries en op drie Dirk Mol. 
In de C-Klasse behaalde Jan Geleijn 
evenveel punten als Mirjam van den 
Berg, maar won dankzij een hogere 
puntenserie. Mirjam op twee en op 
drie Maria Baggen. 

Jaarvergadering
Tijdens de volgende clubavond op 
donderdag 19 oktober vindt tevens 
de jaarvergadering plaats. Daarna 
wordt er nog één serie van 10 bak-
ken gesjoeld. Mocht u sjoelen in 
competitieverband ook leuk lijken? 
Kom gerust een keer proberen. De 
avonden, die om de twee weken op 
donderdag gehouden worden in 
het Dorpshuis in Kudelstaart, be-
ginnen om 20.00 uur. Er wordt in 
vier klassen (op eigen niveau) ge-

sjoeld en per competitieavond wor-
den er twee keer 10 bakken ge-
gooid. Voor informatie: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl.

Overige wedstrijden
Op zaterdag 30 september was de 
eerste bekerwedstrijd van het sei-
zoen in Beneden-Leeuwen. De-
ze landelijke wedstrijd telde slechts 
drie Aalsmeerse deelnemers en de 
resultaten waren niet best. Patrick 
Haring werd 14e, Cock Tukker 34e 
en Wim Eijlers 39e. Op vrijdag 6 ok-
tober was de eerste Interclubwed-
strijd van het seizoen. Vorig seizoen 
waren de vier Aalsmeerse teams op-
permachtig, maar dit seizoen was 
dat bij de eerste wedstrijd in Zaan-
stad niet het geval. In de A-Klasse 
werd Aalsmeer 2 (Walter Siebeling, 
Marja Springin’tVeld, Thijs Brozius 
en Cock Tukker) derde met 126,00 
gemiddeld. Aalsmeer 1 (Patrick Ha-
ring, Marry Verhoeven, Theo van Le-
ijden en Henk Brozius) werd vierde 
met 125,73 gemiddeld en Aalsmeer 
3 (Wim Eijlers, Elisa Houweling, Kees 
Kuijpers en Wijnand Sprinin’tVeld) 
behaalde plaats vijf met 122,65 ge-
middeld. In de B-Klasse won EASV 
1 van Aalsmeer 4. Hans en Wim van 
Leeuwen, Sjaak Siebeling en Karin 
Dijkstra kwamen tot 120,45 gemid-
deld tegen 120,93 van EASV.
Zaterdag 14 oktober zullen veel spe-
lers van Sjoelclub Aalsmeer de strijd 
aangaan bij Sjoelclub Rijsenhout op 
hun jaarlijkse koppeltoernooi. 

Handbal Eerste Divisie
Winst Dames 1 en Heren 2
Aalsmeer - De handballers van FI-
QAS hebben afgelopen weekend 
goed gepresteerd. De handbal-
sters van Dames 1 waren zaterdag 
op bezoek bij Gemini. De wedstrijd 
was een ware thriller met uiteinde-
lijk 30-27 voor Aalsmeer. De Heren 
2 van FIQAS speelde zondag 8 okto-
ber thuis in De Bloemhof tegen Tac-
chos. Eveneens een bloedstollende 

wedstrijd. De Aalsmeerse handbal-
lers gingen de rust in met een klei-
ne achterstand, maar kwamen na 
de break sterk terug. Tacchos ook 
overigens en de krachtmeting ging 
door tot de laatste minuut. De eind-
stand van 30-29 voor Aalsmeer laat 
wel zien dat de beide teams behoor-
lijk aan elkaar gewaagd waren.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Atletiek
Sterke halve marathon voor 
Corné Timmer in Eindhoven
Aalsmeer - Zondagmiddag 8 ok-
tober waagde Corné Timmer zich 
in Eindhoven aan zijn tweede halve 
marathon. Na eind december 2016 
zijn eerste halve marathon te heb-
ben afgewerkt in 1:17:30 uur wilde 
hij zijn eigen persoonlijk en tevens 
clubrecord aanvallen.
Corné ging de eerste kilometers 
hard van start waarna hij iets in tijd 
moest inleveren na ongeveer 15 ki-
lometer. Dat Corné beschikt over 
een ijzersterke mentaliteit en sterk 
eindschot liet hij zien in de laatste 
fase van de wedstrijd. Zo’n 3 kilo-
meter voor het einde ging het tempo 
flink omhoog. Met de laatste kilo-
meter in 3:20 minuten bleef de eind-
tijd precies op 1:15:00 uur staan. Een 
ruime verbetering van het persoon-
lijk record. Naast deze uitstekende 
eindtijd spreekt ook de top klasse-
ring voor de 19-jarige atleet van het 

AV Aalsmeer Running team aan. In 
een veld met 7029 deelnemers leg-
de hij beslag op de 16e plaats, over-
all klasseerde Corné zich als 8e Ne-
derlander.

Corné Timmer bij de halve marathon. 
Foto: Erik Witpeerd

Zaterdag voetbal, Eerste Klasse A
Ruime winst FC Aalsmeer 
bij Zwaluwen’30
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft in 
Hoorn bij Zwaluwen’30 een verdien-
de overwinning behaald. Met drie 
treffers was Lilinho Martins de blik-
vanger. De 0-3 zege was terecht. 
De laatste jaren was het moeilijk 
winnen in Hoorn. Nu ging het de 
Aalsmeerders prima af. De thuis-
ploeg kon het eerste deel van de 
wedstrijd nog wel meekomen. Het 
kreeg zelfs nog een goede kans 
via Schipper, maar daarna was het 
FC Aalsmeer wat de baas was. De 
thuisploeg was ten aanzien van vo-
rig seizoen nauwelijks versterkt en 
zal het op deze manier moeilijk gaan 
krijgen. Ook Serdar Ozturk, toch een 
goaltjesdief, was afwezig vanwege 
zijn slepende knieblessure.
Na een half uurtje onderschepte 
Lulinho Martins een knullige pass 
van een verdediger van Zwalu-
wen’30 en bediende broertje Lilinho 
op maat. Lilinho Martins bleef kalm 
en liet doelman Coco in de verre 
hoek kansloos: 0-1. De thuisploeg 
bleef maar wat aanmodderen en 
FC Aalsmeer kreeg steeds meer de 
wedstrijd in handen. Op het mooi-
ste moment in de wedstrijd, 1 mi-
nuut voor rust, kreeg Zwaluwen’30 
eigenlijk al de genadeklap toege-
diend. Een mooi schot van Daan van 
Huffel kon Coco nog wegboksen, 

maar Michal Kocon kon de bal nog 
voor de achterlijn terugtrekken op 
Lilinho Martins. De snelle aanvaller 
kon de bal zo via een stuit binnen-
werken. Scheidsrechter Raven floot 
eigenlijk direct voor rust: 0-2. 
In de tweede helft ging de thuis-
ploeg al snel één op één spelen, 
maar dat leverde niet het gewens-
te effect op. Verder dan een strakke 
vrije trap net over van routinier Ivo 
Rottiné kwam Zwaluwen’30 niet. FC 
Aalsmeer speelde de wedstrijd ge-
concentreerd uit en zag ruim 10 mi-
nuten voor tijd ook nog de 0-3 bin-
nenvallen. Een opzichtige blunder 
van Brian Sno en goed jaagwerk van 
Michal Kocon stelde opnieuw Lilin-
ho Martins in staat zijn derde van de 
middag te maken. Lekker voor Lilin-
ho, maar nog lekkerder voor het he-
le team.
Waar het vorige week tegen Breu-
kelen niet lukte, in Hoorn werd de 
aanvallende instelling wel beloond. 
Zo blijft FC Aalsmeer ongeslagen 
en hijgt het in de nek bij de koplo-
pers ARC en Sportlust ‘46. De ko-
mende twee wedstrijden zijn bei-
den in Aalsmeer. Zaterdag 14 ok-
tober komt Westlandia op bezoek. 
Voor FC Aalsmeer een nieuwe te-
genstander.
Arno Maarse

Foto’s: Dirk Caremans

Ruitersport
Brons voor Sanne de Jong 
met Enjoy op NK Eventing
Aalsmeer - Sanne de Jong heeft 
afgelopen weekend brons gewon-
nen op het Nederlands kampioen-
schap eventing. Het NK was een 
onderdeel van de bekende interna-
tionale wedstrijd Military Boekelo in 
Twente. Sanne kwam daar voor het 
eerst aan de start met haar pas acht 
jarige paard Enjoy. Het goud en zil-
ver gingen naar Tim Lips en Alice 
Naber, twee ruiters die afgelopen 
jaar op de Olympische Spelen in Rio 
voor Nederland aan de start kwa-
men. Voor de pas 22-jarige amazone 
die haar eerste seniorenkampioen-
schap reed, was het een droom om 
direct achter deze twee zeer ervaren 
ruiters te eindigen. “Ik vond het al 
geweldig om in het beroemde Boe-
kelo te mogen rijden. Brons winnen 
was echt een enorme extra bonus. 
Mijn paard Enjoy is met haar 8-jaar 
ook nog jong voor dit niveau, ik ben 
echt super blij. Enjoy is bij ons ge-
boren en ik heb haar vanaf het al-
ler eerste begin getraind. Dat we 
samen alle niveaus doorlopen heb-
ben, maakt het nog specialer.” San-

ne de Jong is opgenomen in de be-
gin dit jaar opgerichte eerste com-
merciële paardensportploeg die Ne-
derland rijk is, het Bavaria0.0 even-
tingteam. Eén van de initiatiefne-
mers en trainers hierachter is drie-
voudig Olympisch ruiters Tim Lips 
die nu zelf op het hoogste podium 
plaats mocht nemen. Sanne maak-
te in Boekelo ook deel uit van het 
Nederlandse team dat op een fraaie 
vijfde plaats eindigde in de mondia-
le landenwedstrijd.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 14 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Westlandia 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Loosdrecht 2 11.45 u
Argon 10 - F.C.A. 3 12.15 u
Vlug en Vaardig 3 - F.C.A. 4 12.00 u
F.C.A. 5 – F.C.A’damsebos 5 14.30 u
IJmuiden 7 - F.C.A. 6 12.00 u
F.C.A. 7 - D.C.G. 2 14.30 u
F.C.A. 8 – Argon 11 14.30 u
Vrouwen
Z.S.G.O. V1 - F.C.A. V1 14.30 u
Swift V2 - F.C.A. V2 17.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
Spartaan V1 - R.K.D.E.S. V1 13.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 5 – Hoofddorp 4 12.45 u 

S.C.W 45+1 – T.O.G. 45 +1 15.00 u
S.C.W. 35 +1 – V.E.W. 35+1 14.45 u

Zondag 15 oktober:
F.C.AALSMEER
Stompwijk 1 - F.C.A. 1 14.00 u
R.K.D.E.S. 2 - F.C.A. 2 11.00 u 
Pancratius 7 - F.C.A. 3 13.00 u
Hoofddorp 6 - F.C.A. 4 14.30 u 
H.S.V.’69 3 - F.C.A. 5 14.00 u 

R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1- V.Nispen 1 14.00 u 
R.K.D.E.S. 2 - F.C.A. 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 – Pancratius 4 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – U.N.O. 2 12.00 u
Legm.vogels3 - R.K.D.E.S.5 14.00 u
R.K.D.E.S. 6 – H.S.V.’69 2 12.00 u

Voetbal
Nieuw tenue RKDES VR1
Kudelstaart - RKDES VR1 speelde 
zaterdagmiddag 7 oktober de derde 
wedstrijd van het seizoen. Het da-
mes voetbalelftal van Kudelstaart 
wordt vanaf dit seizoen gesponsord 
door Cactus en succulenten kwe-
kerij Ubink b.v. Voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd werden de nieuwe 
tenues, het trainingspak en de tas 
op de teamfoto gezet.
Hoewel de uitslag van 0- 2 anders 
doet vermoeden, speelde RKDES 
VR1 een goede wedstrijd. Er werd 

gedreven gevoetbald. Toch ging de 
ploeg uit Kudelstaart met twee doel-
punten tegen de rust in. De tweede 
helft voerde RKDES VR1 de druk op. 
Ondanks het vele balbezit en enkele 
goede kansen wist het dames voet-
balelftal niet te scoren. Zo bleef de 
eindstand op 0-2 verlies steken. 
Aankomende zaterdag 14 oktober 
speelt RKDES VR1 tegen VVA/Spar-
taan VR1. De Kudelstaarters hopen 
deze uitwedstrijd, die aanvangt om 
13.30 uur, met winst te bezegelen.
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Van links naar rechts: De darters Ronald, Lars en Breur.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Lars Plaisier een toptalent
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart het twee wekelijkse darts-
spektakel. De vorige keer waren de 
nieuwe ‘rondom’ verlichtingen al te 
bewonderen, nu bleken de stellin-
gen ook nog eens van kleur veran-
derd. De om en om rood en groen 
geverfde stellingen gaven, tezamen 
met de spectaculaire led verlich-
tingen, het geheel nog meer glans. 
De organisatie was ook erg blij 
met de 41 deelnemers, zodat niets 
een gezellige avond in de weg kon 
staan. Stiekem hing de gezelligheid 
van een ieder ook een beetje sa-
men met zijn of haar darts presta-
ties. De beiden Johnnen hadden zo-
doende niet te klagen, John Gulde-
mond en John Kater bereikten na-
melijk knap de kwartfinales van het 
Hoogste Niveau. John Guldemond 
won in de poule al knap van de re-
gerend kampioen Erik Jan Geelker-
ken, maar Erik Jan bereikte daar-
entegen wél de halve finale, net als 
Tjitte Miedema, die een verrassend 
sterke comeback maakte. De vol-
gende verrassing was Ronald Baars, 
hij hield knap Erik Jan uit de fina-
le. Heel verrassend was het natuur-
lijk ook weer niet, want de afgelo-
pen twee seizoenen bereikte Ro-
nald ook telkens één keer de Grote 
Finale. Nog minder verrassend was 
de uiteindelijke winst van Lars Plai-
sier. Deze jonge en zeer beloftevol-
le darter won voor de vierde keer in 
de laatste vijf speelavonden tijd die 
hij aanwezig was. Een zeer knappe 

en sterke reeks. De nummer twee 
van het vorige seizoen, Tibor Hoo-
gervorst, was door Tjitte naar het 
tweede niveau gestuurd, en bereik-
te vervolgens de halve finale. Hier-
in toonde Gilbert van Eijk zich weer 
eens zijn kwelgeest, wat hij met een 
mooie 106 finish voor de wedstrijd 
nog eens extra onderstreepte. Luc 
van de Meer bereikte ook knap de 
halve finale, maar het was uiteinde-
lijk Kilian Broeren die voor de vijf-
tien maal een finale bij de Poel’s Eye 
won (waarvan drie op het Hoogste 
Niveau). Kilian had ook nog eens 
met een 130 finish de Hoogste uit-
gooi van de avond. Deze eer moest 
hij delen met Albert Geleijn, die het-
zelfde kunststukje wist te vervol-
maken. Het was de achtste keer 
ooit dat twee darters de eer van de 
Hoogste Uitgooi moesten delen. 
Er waren nóg twee niveaus, waar-
over volgende week meer. 
Volgende week vrijdag 20 oktober 
is de volgende speelavond van de 
Poel’s Eye, met hopelijk weer veel 
nieuwe gezichten. Elke darter kan 
zonder opgave vooraf meedoen, de 
Poel’s Eye is laagdrempelig en ge-
schikt voor alle niveaus. Man en 
vrouw, jong en oud, iedereen speelt 
door elkaar, maar dankzij het vier ni-
veau systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informatie 
te vinden.

Landelijke schaakcompetitie
AAS 1 redt het weer niet
Aalsmeer - AAS 1 heeft in de twee-
de ronde landelijk weer verloren, dit 
keer van ASV1 uit Arnhem. Op pa-
pier waren de Azen iets sterker, 
maar in de wedstrijd kwam dit niet 
tot uiting. Mark Trimp kwam slecht 
uit de opening en verloor een stuk, 
nog lang duurde het verzet maar de 
uitslag stond nooit ter discussie. Ad 
van den Berg stond goed tegen de 
sterke Bob Beeke, maar speelde en 
blunderde en kon meteen opgeven.
AJ Keessen verloor ook al snel een 
pion en werd op regelmatige manier 
van het bord gezet. De situatie werd 
kritiek toen FM Johannes Rudolph 
een incorrect stukoffer plaatste in 
gillende tijdnood en ook kansloos 
ten onder ging.
Nog was er hoop voor de Azen, want 
Jasper van Eijck stond erg goed en 

ook Simon, Paul en Redmar stonden 
goed. Maar in tijdnood taste Jasper 
gruwelijk mis en moest opgeven. 
FM Jeffrey van Vliet moest na twee 
stukoffers in herhaling van zetten 
berustten en de wedstrijd was niet 
meer te winnen.
Redmar ging in het slotoffensief 
door zijn tegenstander, Peter won 
een zeer scherpe partij en ook Paul 
Schrama wist op zijn Karpov-achti-
ge stijl weer een mooie partij te win-
nen. Simon overleefde twee keer 
tijdnood, maar kon daardoor zijn 
partij niet meer winnen tegen zijn 
jonge tegenstander.
Hiermee liep AAS tegen een onno-
dige, maar wel verdiende 4-6 neder-
laag op. De volgende ronde wacht 
het zeer sterke Purmerend.
Door Ben de Leur

Handbalwedstrijd tegen NEA
Spannende seizoenstart 
voor FIQAS dames A1 
Aalsmeer - De eerste competitie-
wedstrijd van het seizoen speelden 
de dames A1 van handbalvereni-
ging FIQAS tegen NEA. Het beloof-
de een lastige wedstrijd te worden. 
FIQAS kwam met 1-0 voor, maar 
NEA maakte al snel een tegendoel-
punt: 1-1. FIQAS had moeite om 
door de verdediging van NEA te ko-
men. Met een mooi schot in de krui-
sing wist Aimee het 2-1 te maken. 
Daarna nam NEA even de wedstijd 
over en stond FIQAS ineens met 3-7 
achter. Invaller Maxime wist vanaf 
de opbouw te scoren. Het bracht de 
ommekeer, want in het laatste stuk 
van de eerste helft werd er weer 
goed tegenstand geboden, waar-
onder door Feline, die een penal-
ty prachtig tegen hield. FIQAS ging 
met 10-13 de rust in.
De tweede helft begon FIQAS met 
een speler minder vanwege een 
tijdstraf. Langzaam kwam Aalsmeer 
terug en maakte het doelpunten 
verschil steeds kleiner. Door middel 
van een penalty van Roos werd het 
een gelijke stand van 14-14. NEA 
bleef ook goed aanvallen en maakte 
al snel het tegendoelpunt. Rochel-
le maakte het weer gelijk met een 
prachtig schot in de kruising: 15-15. 
NEA maakte steeds dat doelpuntje 

meer waardoor FIQAS steeds 1 punt 
achter bleef. Verdedigend maak-
te beide teams het elkaar knap las-
tig. De wissels gingen steeds be-
ter lopen tussen Kaylee en Aimee. 
NEA had een mooie kans door mid-
del van een break, maar deze ging 
tegen de paal. FIQAS benutte wel 
haar kans, via een break maakte 
Roos de gelijkmaker: 17-17. Na een 
overtreding kreeg NEA een penalty, 
maar deze werd weer tegengehou-
den door Feline. Toch kwam NEA 
voor met 18-17. Vanaf de hoek wist 
Lisa mooi te scoren waardoor het 
spannend bleef. Beau benutte ook 
haar punten vanaf de cirkel, met 
nog 5 minuten te gaan was de stand 
20-20. NEA ging wat rommeliger 
spelen, waardoor er bij beide teams 
kansen werden gecreëerd. Eindelijk 
maakte FIQAS dat doelpuntje meer 
en stond het 22-21. Na een overtre-
ding van FIQAS kreeg NEA een pe-
nalty en benutte deze door het ge-
lijk te maken. FIQAS kwam door een 
snelle aanval voor te staan met 23-
22. Twee minuten voor tijd wist NEA 
de gelijkmaker te scoren. De laatste 
zet was voor FIQAS. Feline wist Roos 
perfect aan te spelen en zij scoor-
de vanuit een break. Eindstand 24-
23 voor FIQAS. 

Sebastiaan eerste bij darten
Aalsmeer - Dinsdag was weer de 
wekelijkse dartavond in het Mid-
delpunt. Het was iets rustiger dan 
andere keren, veel zieken door de 
griep. Maar er werd toch fanatiek 
en sportief gedart. Er was een aan-
gepast systeem ingesteld, dit verliep 
uitstekend en kwam goed uit met de 
spelers. 
De laatste strijd ging tussen Sebas-
tiaan Dolk en Peter Bakker die on-
danks dat hij een uitgooi van 73 had 
het net niet haalde en tweede werd. 
De hoogste eer dus voor Sebastiaan. 
Het kan soms voor sommige spelers 
een geluksavond zijn, omdat de pij-

len daar komen waar je wil bijvoor-
beeld. Dit was wat bij Hans Dolk ge-
beurde en hij werd netjes derde. De 
vierde plaats was deze keer voor 
Ben van Dam, dat viel wel wat tegen 
voor hem, nadat hij al een peer we-
ken eerste was geworden. Kees de 
Lange werd vijfde. Het zat hem niet 
mee, het darten lukte de hele avond 
niet echt. 
Ook eens darten? Iedereen vanaf 16 
jaar is op dinsdagavond welkom in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De aanvang is 20.00 uur en 
deelnemen kost 2,50 euro per keer. 
De zaal is vanaf half acht open.

Tafeltennis streekderby
Bloemenlust 1 verslaat 
Rijsenhout 2
Aalsmeer - In Rijsenhout kwam 
Bloemenlust 1 op een 0-6 voor-
sprong door twee overwinnin-
gen van Bart Spaargaren op Kees 
Spaargaren en Carol van Brakel, 
een zwaar bevochten zege van Ed 
Couwenberg op Paul Clement en 
winst van Johan Berk op Carol. Bart 
en Johan wonnen ook het dubbel-
spel van Kees en Paul, voordat Paul 
Clement iets terug kon doen door in 
vijf games Johan te verslaan. Nadat 
Ed met winst op Carol ongeslagen 
bleef, wist Paul tegen Bart zijn twee-
de overwinning van de avond te 
boeken, met 11-6 in de vijfde game. 
In de laatste partij bepaalde Johan 
de eindstand op 2-8 met een zege 
op Kees.
Bloemenlust 2 speelde allemaal 
spannende partijen tegen Het Noot-
wheer 9, maar moest na een 3-3 
tussenstand toch genoegen nemen 

met een 3-7 nederlaag. Danny Knol 
boekte een overwinning en verloor 
de andere twee partijen zeer nipt in 
vijf games. Ook invaller Dirk Bies-
heuvel was goed voor een punt en 
was heel dicht bij een tweede ze-
ge. Zo gingen veel partijen in vier of 
zelfs vijf games, onder andere ook 
het door Danny en Dirk gewonnen 
dubbelspel. Peter Velleman bleef 
met lege handen achter, ondanks 
winstkansen in zijn laatste wed-
strijd, 9-11 in de vijfde game.
Bloemenlust 3 speelde uit tegen The 
Victory 5 gelijk (5-5) door twee ze-
ges van zowel Dirk Biesheuvel als 
Jan Spaargaren. Gezamenlijk trok-
ken zij ook het dubbelspel naar zich 
toe. Dirk verloor nog een spannen-
de wedstrijd met 12-14 in de vijf-
de game. Philippe Monier had mis-
schien nog last van een jetlag en 
kon helaas niet tot winst komen.

Ook eerste plaats in Amsterdam
Westeinder Sloeproei Team 
winnaar Grachtencup
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 7 
oktober vond één van de langste en 
grootste sloeproeiraces plaats, dit-
maal in Amsterdam. Met 145 deel-
nemende sloepen betrof dit de wed-
strijd met het grootste aantal deel-
nemers. De sloepen moesten bij de-
ze wedstrijd een afstand afleggen 
van 24,5 kilometer, dwars door de 
grachten van Amsterdam. 

De Grachtenrace van Amsterdam is 
onderdeel van de Grachtencup. Een 
aparte prijs in het roei-seizoen die 
vergeven wordt aan de ploeg die 
over de drie genomineerde grach-
tenraces (Utrecht, Zwolle en Am-
sterdam) het beste heeft gepres-
teerd. Het Westeinder Sloeproei 
Team had Utrecht en Zwolle al ge-
wonnen en kwam dus zeer gemoti-
veerd naar Amsterdam. 

Drukte in grachten
De start was bij het Olympisch Sta-
dion en om 13.13 uur konden de 
mannen van het Westeinder Sloep-
roei Team zich kapot gaan roeien op 
deze lange afstand. De route bracht 
de sloep naar de Amstel, via de Sin-
gelgracht naar het oosten van Am-
sterdam en daarna door naar de 
kleine grachten in het centrum van 
Amsterdam. Op sommige plekken 
ruimte genoeg om andere sloepen 
in te halen, maar op andere plekken 
was het soms bijna te druk om te 
roeien vanwege alle andere boten. 

Saluut burgemeester
Op de Herengracht brachten al-
le sloepen een saluut aan de over-
leden Burgemeester van der Laan, 
door voor de woning alle riemen in 

de sloep in stilte omhoog te steken. 
Een gedenkwaardig moment waar 
iedere sloep keurig mee om ging. 
De Grachtenrace in Amsterdam is 
een zeer zware wedstrijd en na een 
lange roeitijd van 02:46:43 uur fi-
nishte de Polyester weer naast het 
Olympisch Stadion. Uiteindelijk be-
tekende dit dat het Westeinder 
Sloeproei Team als eerste van alle 
145 sloepen is geëindigd, met een 
voorsprong van ruim vier minuten 
op de tweede plaats. En daarmee 
werd ook de Grachtencup voor het 
tweede achtereenvolgende jaar vei-
liggesteld door het team. Wederom 
een prachtig resultaat voor het team 
uit Aalsmeer. 
Op 4 en 5 november wordt het sei-
zoen afgesloten in Muiden. Door 
de zeer goede resultaten maakt het 
Westeinder Sloeproeit Team ook 
nog een zeer grote kans in het be-
halen van de Grand Slam, de laatste 
prijs van het seizoen. 

Schaken
Overwinning Westeinder 
in Groene Hartwedstrijd
Kudelstaart - In het Dorpshuis 
werd donderdagavond 5 oktober 
een mooie overwinning behaald 
door Schaakclub Westeinder tij-
dens de eerste Groene Hartwed-
strijd waarin tegen Internos uit Bos-
koop werd gestreden. Winst was 
er voor de eerste vier borden waar 
achtereenvolgens Henk van Leeu-
wen, Mladen Cicek, Maarten de 
Jong en Hans Pot garant voor ston-
den. Op bord 5 raakte Marco Hut-
ters verzeild in een ‘eeuwigdurende 
schaak’ en nam genoegen met het 
halve punt. De volgende drie bor-
den hadden ook weer iets gemeen 

in de uitslag: de nul die op de bor-
den verscheen. Tom van der Zee gaf 
zijn dame weg en Jurgen van de 
Zwaard op bord 8 gaf zijn toren weg. 
Fred Buskermolen wist zo ongeveer 
de maximale speeltijd te gebruiken, 
maar dit baatte toch niet want ook 
hij moest uiteindelijk het onderspit 
delven. Op het laatste bord wist Ge-
rard van Beek te winnen en zo werd 
het 5.5 tegen 3.5. 
Voor wie een keertje mee wil scha-
ken: Kom gerust op donderdag-
avond om 20.00 uur naar het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg 239 
en speel gewoon mee.

Programma 
handbal

BeNe League handbal
FIQAS tegen Achilles: Wat een 
uitslag en wat een wedstrijd!
Aalsmeer - Er vielen ongekend veel 
doelpunten in de wedstrijd die de 
mannen van FIQAS Aalsmeer vori-
ge week donderdagavond speelden 
bij het Belgische Achilles/Bocholt: 
maar liefst 83! Gelukkig maakten de 
Aalsmeerders er net één meer dan 
de Belgen en dus behaalden ze een 
even belangrijke als sensationele 
42-41 overwinning. 
En de winst smaakte misschien nog 
beter in de wetenschap dat de te-
genstander vooraf had gedacht wel 
te kunnen winnen. Tenminste, hun 
website meldde op de wedstrijd-
dag: “Deze wedstrijd is geen cadeau 
voor de ploeg van Bert Bouwer, die 
tot de vierde speeldag moest wach-
ten op de eerste punten. Eerder ging 
Aalsmeer - met de teruggekeerde 
Robin Boomhouwer en Erik Blaauw 
in de kern - ten onder bij Lions en 
Visé en zag het in de eigen Bloem-
hof de bezoekers uit Bevo met de 
twee punten vertrekken. Als Bocholt 
dus niet te veel met zijn hoofd bij de 
EHF-wedstrijd van zaterdag zit, zou 
het Aalsmeer met verlies terug naar 
Holland moeten sturen. Dat zijn we 
aan onze status verplicht.” 
Dat lukte dus niet, al werd het wel 
een bizarre wedstrijd. De eerste 
helft ging namelijk tot 12-12 volko-
men gelijk op. Wat wel meteen op-
viel was dat er ontzettend veel doel-
punten vielen. Natuurlijk dankzij de 
goede aanval, maar toch ook zeker 
doordat de keepers aan beide kan-
ten weinig extra hadden deze avond 
én de dekking van zowel FIQAS als 
Bocholt niet optimaal presteerde. 
Na de 12-12 was er even een voor-
sprong voor de Aalsmeerders (12-
13) dankzij Rob Jansen, die goed 
op dreef was, daarna nam de thuis-
ploeg de leiding: 15-13. Via 19-17 en 
21-17 werd de ruststand van 22-19 
bereikt. In de tweede helft een zelf-
de beeld: geen beste verdediging 
aan beide kanten. Bocholt hield een 
kwartier lang de voorsprong vast, 
maar toen kwam FIQAS langszij: 32-
32. Aanvallend liep het wel prima en 
zo namen de Aalsmeerders de lei-
ding over: 33-36 en even later 34-37 

via topscorer Remco van Dam. Zelfs 
in dubbel overtal kon de Belgische 
ploeg niet veel dichterbij komen 
dan 36-38. Met nog vijf minuten op 
de klok maakte Wai Wong er 37-41 
van, maar nog was FIQAS Aalsmeer 
niet ‘veilig’. Bocholt knokte door en 
bleef in de race, ook omdat er aan 
Aalsmeerkant een paar open kan-
sen werden gemist: 39-41. Bij 40-
41 in de laatste minuut werd het he-
lemaal billenknijpen op de FIQAS 
bank, maar een strafworp bracht FI-
QAS Aalsmeer op 40-42. De laat-
ste tegenstreffer van Bocholt deed 
er vervolgens niet meer toe (41-42), 
de winst was binnen. Maar wat een 
uitslag en wat wedstrijd! Die zal niet 
de boeken in gaan als een van de 
besten, maar zeker wel als één van 
de meest bizarre BeNe League du-
els van de laatste tijd. Doelpunten: 
Remco van Dam 12, Rob Jansen 10, 
Robin Boomhouwer 5, Samir Beng-
hanem en Erik Blaauw 4, Wai Wong 
en Quinten Ouderland 3, Lars Kooij 
1. 

Programma BeNe League
Zaterdag 14 oktober, 19.15 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Sporting Neerpelt
Zaterdag 21 oktober, 19.15 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Quintus
Zaterdag 4 november, 20.15 uur: KV 
Sasja – FIQAS Aalsmeer 
Zondag 12 november, 15.45 uur: FI-
QAS Aalsmeer – Kras/Volendam
Zaterdag 18 november, 20.15 uur: 
Callant/Tongeren – FIQAS Aalsmeer
Zondag 26 november, 15.00 uur: FI-
QAS Aalsmeer – JMS/Hurry Up

Zaterdag heren, zondag dames 
Komend weekend spelen zowel 
de heren als de dames van FIQAS 
Aalsmeer een thuiswedstrijd in de 
Bloemhof. Op zaterdagavond 14 ok-
tober treffen de Heren 1 om 19.15 
uur het Belgische Neerpelt. En op 
zondagmiddag 15 oktober staan 
de dames om 13.55 uur tegenover 
Kwiek/Raalte. In beide gevallen zijn 
de verschillen op de ranglijst klein, 
dus het beloven twee spannende 
wedstrijden te worden. Mis het niet! 

Zaterdag 14 september, zaal
19.15 u:  FIQAS heren 1 – Neerpelt 
 (BeNe League) 
Zondag 15 september, veld
11.00 u: FIQAS meiden B1 – 
 Volendam
Zondag 15 september, zaal
10.30 u: FIQAS jongens B1 – WHC 
 (Jeugd Divisie)
12.05 u: FIQAS jongens A1 – DFS 
 Arnhem (Jeugd Divisie)
13.55 u: FIQAS dames 1 – Kwiek 
 (Eerste Divisie)

Zaterdag 14 september, veld
10.15 u: FIQAS D2 – Volendam
10.15 u: FIQAS F2 – HSV’69
10.15 u: FIQAS F1 – VOS
11.05 u: FIQAS jongens C1 – Houten
11.05 u: FIQAS E2 – Lelystad
12.05 u: FIQAS E1 – Havas

1e Duikbrevet voor Robin 
en Petra van Thamen
Aalsmeer - Robin Meijer en Pe-
tra Groeneveld, duikers van Duik-
team Thamen, hebben op 8 oktober 
hun lang verwachte eerste duikbre-
vet gehaald. Duiken ook iets voor 
jou/u? Kom donderdagavond 12 
oktober tussen 21.15 en 21.30 uur 

naar zwembad de Waterlelie aan de 
Dreef. Er kan gelijk een introductie-
duik gemaakt worden en er wordt 
een uitgebreide uitleg gegeven. Qua 
leeftijd wordt 14 jaar als ondergrens 
gehanteerd. Meer details en gege-
vens op www.thamen-diving.nl.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Atletiek jeugd
Goede prestatie Roanna 
op Meerkamp in Lisse
Rijsenhout - Op zaterdag 7 en zon-
dag 8 oktober vond ter afsluiting 
van het baanseizoen bij AV De Spar-
taan in Lisse de Onderlinge Meer-
kamp plaats. Roanna Geleijn uit Rij-
senhout deed hieraan mee als eer-
stejaars junior en moest dus bij de 
D junioren strijden tegen eerste en 
tweedejaars junioren. 
De meerkamp bestond uit 60 meter 
horden, hoogspringen en speerwer-
pen op zaterdag en verspringen, ko-
gelstoten en een 600 meter op zon-
dag. Roanna haalde persoonlijke re-
cords bij het speerwerpen en kogel-
stoten en sloot de meerkamp af met 
een hele snelle 600 meter. 
Jammer voor Roanna dat het hoog-
springen nog wat tegenviel, anders 
was het podium zeker haalbaar ge-
weest. Nu werd Roanna tussen tien 
veelal oudere D junioren heel knap 
vijfde. Dat belooft veel goeds voor 
het volgend seizoen als ook door 

meer training ook het hoogspringen 
vast een stuk beter zal gaan. Vanaf 
nu gaat Roanna veel crossen van de 
winter voordat vanaf april het baan-
seizoen weer begint.

Roanna bij het speerwerpen.

Jeugdschaken 
Luuk niet te stoppen bij AAS
Aalsmeer - Deze vijfde schaakron-
de voor de jeugd bij AAS mocht Ru-
ben het proberen tegen Luuk. Maar 
Luuk is dit seizoen niet te stoppen 
en Ruben ging strijdend ten onder. 
De jonge Konrad is bezig met een 
sterke opmars, al had hij het deze 
ronde makkelijk, omdat zijn tegen-
stander Tim niet kwam opdagen. 
Volgende rond wacht Luuk!

Jasper won van Rune, Sam van 
Kjeld en Christiaan van Robert, zo-
dat zij met 3 punten gedeeld derde 
staan. Luuk staat fier op één, Kon-
rad op plaats twee. Verder op de 
ladder deed Niek goede zaken door 
Marien te verslaan en won Kevin 
van Kay. Stijn wist eindelijk het tij te 
keren en won van Dylan.
Door Ben de Leur

Alle meisjes B pupillen van AV Startbaan.

Clubkampioenschappen AV Startbaan

Veel podiumplaatsen voor 
pupillen uit Aalsmeer
Amstelveen - Op zaterdag 7 okto-
ber werd het atletiek baanseizoen 
bij AV Startbaan traditioneel afge-
sloten met clubkampioenschappen. 
Daar waar het zonnetje de pupillen 
en junioren het hele jaar vergezel-
de bij wedstrijden, had de zon het 
baanseizoen al eerder vaarwel ge-
zegd en bestond de dag groten-
deels uit regen. Wellicht niet leuk, 
maar toch gingen meer dan 160 
jeugdleden van AV Startbaan met 
elkaar de strijd aan om binnen hun 
eigen categorie clubkampioen te 
worden. De pupillen deden een vier-
kamp bestaande uit sprint, lange af-
stand en twee technische onder-
delen (hoogspringen, verspringen, 
balwerpen en/of kogelstoten). Bij de 
junioren bestond de meerkamp uit 
een vijf- of zeskamp voor de jong-
ste junioren en maar liefst een ze-
venkamp voor de oudste junioren. 
De junioren deden naast de onder-
delen die de pupillen deden ook on-
der andere hordelopen en speer-
werpen. Ook de senioren streden 
om de clubtitels en deden een zes- 
of zevenkamp. Ondanks de regen 
en daardoor ook de kou waren veel 
pupillen en junioren nog in staat he-
le goede prestaties neer te zetten en 
zelfs nog persoonlijke records te lo-
pen, werpen of springen. Als toetje 
werd er dit jaar voor het eerst een 
ouder-kind estafette georganiseerd 
waar meer dan 60 ouder-kind teams 
aan deelnamen. De ouder moest 50 
meter sprinten en daarna het stok-
je aan zijn/haar kind geven die ver-
volgens 60 meter sprintte. Een leuke 
variant op de estafette en een mooie 
einde van een sportieve dag. Uitein-
delijk waren alle clubkampioenen 
per categorie bekend en gingen pu-
pillen, junioren met ouders en ande-
re familieleden koud en moe, maar 
voldaan naar huis. Een leuk en spor-

tief einde van het baanseizoen 2017 
voor de jeugd van AV Startbaan.

Pupillen uit Aalsmeer
De pupillen van AV Startbaan die 
uit Aalsmeer komen hebben het 
heel erg goed gedaan. Bij de meis-
jes C pupillen werd Carice Gerrit-
sen zesde en eindigde Merel de 
Vries na een verre worp (18.42 me-
ter) en een hele snelle 600 meter 
zelfs op het podium en mocht brons 
mee naar huis nemen. Bij de jon-
gens deden maar liefst 13 jongens 
mee. Chris van Meerwijk werd ne-
gende en Ryan Waasdorp werd vijf-
de na een snelle 600 meter. Bij de 
meisjes B pupillen was het dringen, 
er deden maar liefst 18 meisjes mee. 
Simone Schenginga werd vijftiende 
en Lisa de Vries zevende. Sophie 
Lucas werd afgetekend clubkam-
pioen door winst op alle onderde-
len en een nieuw persoonlijk record 
op de 40m sprint (6.61 seconde). Bij 
de meisjes A1 pupillen moest Dju-
na Gersen genoegen nemen met de 
meest ondankbare plaats, de vier-
de plaats, net naast het podium on-
danks een verre stoot bij het kogel-
stoten. Bij de jongens A1 pupillen 
werd Ruben Bakker negende. De 
kleinste van alle jongens, Niels van 
Bergen, was natuurlijk in het nadeel 
bij het hoogspringen en daardoor 
vrijwel kansloos voor een podium 
plaats. Toch liet hij op de 1000 meter 
nog even zien wie de snelste A1 pu-
pil op de deze afstand is door deze 
te winnen in 3.38 minuten waardoor 
hij uiteindelijk knap vierde werd. 
Steven Waasdorp won het zilver 
door hele goede scores op alle on-
derdelen en winst en een persoon-
lijk record van 6.81 meter bij het ko-
gelstoten. Alle jeugd van AV Start-
baan gaat zich nu opmaken voor het 
cross- en indoor-seizoen.

Bridgeavond bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - Uitslag speelavond 
bridgeclub Onder Ons op woensdag 
4 oktober: A-lijn: 1e Bert Huiskes en 
Herald Kleuver 58.42%, 2e Chris-
ta Leuven en Rita Ritzen 56.25% en 
3e Pim van der Zwaard en Evelyne 
Bakker 56.17%. B-lijn: 1e Alie van 
Verseveld en Til Eveleens 59.38%, 2e 
Nico Tas en Hennie Jooren 55.21 en 
3e Jaap Geleijn en Gonny van der 
Zwaard 53.65%. C-lijn: 1e Chris Vis-
been en Peter Jager 59.17%, 2e Riet 
Doeswijk en Annie Visser 58.33% 
en 3e Corry Olsthoorn en Heleen de 
Jong 56.25%.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 17 oktober 
organiseert Ons Genoegen weer 
een gezellige kaartavond in wijk-
centrum het Hofplein aan de Cle-
matisstraat, ingang van het Kloos-
terhof. Aanvang 19.30 uur. De zaal 
gaat open om 19.00 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Deelname 
kost 3 euro per persoon. Klaverjas-
sen en rummicuppen staan op het 
programma en zowel trouwe kaar-
ters als nieuwe spelers zijn van har-
te welkom. Tijdens de vorige speel-
avond is het klaverjassen gewonnen 
door Maaike Spaargaren met 5439 
punten, op twee Ben van der Jagt 
met 5354 punten en plaats drie was 
voor Els Vergeer met 5290 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan En-
geltje Jongkind met 3278 punten. Bij 
het Rummicuppen was Alie Hoving 
met 32 punten de beste. De poedel-
prijs ging hier naar Jo van Soest met 
146 punten.

Loes en Bets 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe 
kaarters zijn welkom. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma. 
Op donderdag 5 oktober is het kla-
verjassen gewonnen door Loes Ver-
steeg met 4943 punten, op twee 
Marry Akse met 4727 punten en 
plaats drie was voor en Wim Bus-

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 13 
oktober is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Vanaf 
20.00 uur worden de kaarten ver-
deeld. De zaal gaat om 19.30 uur 
open voor koffie, thee en inschrij-
ving. Het kaarten op vrijdag 6 okto-
ber is gewonnen door Paul Schou-
ten met 5755 punten. Op twee Kees 
Meekel met 5744 punten en op drie 
is Carla van Nieuwkerk geëindigd 
met 5533 punten. De poedelprijs 
was voor Miep Bloemen met 3726 
punten.

ZABO ronde 2 in 
de Bloemhof

Aalsmeer - Na de eerste speelron-
de kan er een voorzichtige conclu-
sie getrokken worden dat de deel-
nemende teams bij de ZABO aan 
elkaar gewaagd zijn. De ploegen 
doen qua sterkte niet veel voor el-
kaar onder. Het wordt mogelijk een 
spannend seizoen wat het kam-
pioenschap aangaat. De tweede 
speelronde van de ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt gespeeld op 
zaterdag 14 oktober in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Sup-
porters zijn welkom, de toegang is 
gratis en het programma ziet er als 
volgt uit: om 19.00 begint Met & Co 
tegen LEMO. Om 19.45 is de aftrap 
bij Bolas Underwear tegen Football 
Fanatics. Om 20.30 uur start Koning 
Nieuwendijk tegen Amsec Piller en 
om 21.15 uur tot slot IBH Aalsmeer 
tegen Polonia Aalsmeer.

Ruud wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 18 okto-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 4 oktober is gewonnen door 
Ruud Bartels met 5325 punten. Op 
twee is Paolo geëindigd met 5234 
punten, op drie Jo de Kruijf met 
5190 punten en plaats vier is be-
haald door Wim Spring in’t Veld met 
5065 punten.

kermolen Pzn met 4685 punten. De 
poedelplek ging naar Regina Ge-
leijn met 3915 punten. Bij het joke-
ren was deze week Bets Teunen met 
156 punten de beste, gevolgd door 
Gerard de Wit met 197 en Trudy Knol 
met 303 punten. Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-
340776.

Herfstwandeling in het Bos
Amstelland - Ga mee wandelen 
met de boswachter op zondagmid-
dag 22 oktober om 14.00 uur. De 
boswachter vertelt onderweg aller-
lei herfstwetenswaardigheden. Ge-
niet van de herfstkleuren en de pad-
denstoelen. 
De herfstwandeling is geschikt voor 

het hele gezin en de start is bij De 
Boswinkel. Aanmelden kan telefo-
nisch via 020-5456100, via www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5 iedere 
dinsdag tot en met zondag geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. Kosten 5 eu-
ro per persoon.

Goed fietsseizoen PCOB
Aalsmeer - Op 3 oktober maak-
ten de fietsers van PCOB Aalsmeer 
de laatste fietstocht van het jaar. Ze 
kunnen terugkijken op een bijzon-
der fietsseizoen. Emotioneel was het 
afscheid van Jaap van Tol. Jaap was 
jarenlang een van de organisato-
ren van de fietstocht. Helaas is Jaap 
in het voorjaar overleden. Toen hij 
door de fietsgroep op een winderi-
ge en bewolkte fietstocht werd her-
dacht brak op dat moment plotse-
ling de zon stralend door. Het voel-
de of Jaap wilde zeggen: Fietsen jul-
lie maar door lekker door. 
Er werd gefietst in de wijde omge-
ving van Aalsmeer. Van het Amster-
damse bos met zijn prachtige Ja-
panse kersenbloesem, het golvende 
graan op de akkers in het zuidelij-
ke deel van de Haarlemmermeer tot 
het prachtige Windepad boven Al-
phen aan de Rijn. Slechts één keer 
moest de tocht, door de zware ju-
nistorm, worden afgelast. De ande-
re keren fietsen de 15 tot 20 deel-
nemers met mooi weer hun rondje. 
De laatste tocht, vorige week dins-
dag, ging zoals gebruikelijk door 
Aalsmeer. De tocht voerde door de-
len van de gemeente waar veel ver-
anderd is. Over het Noeneketouw-
hof (een toepasselijke naam voor 
dat gebied), langs het nieuwe na-

tuurgebied aan de Middenweg door 
de Oranjebuurt naar de Japanlaan. 
Vandaar ging het via de Poelweg, 
eens een van de eerste grote kas-
sengebieden buiten Aalsmeer, nu 
industrieterrein, naar Kudelstaart. 
In het Kudelstaartse café werd on-
der genot van koffie en taart terug-
geblikt op het succesvolle fietsjaar. 
Het tweede deel van de tocht slin-
gerde zich over de mooie fietspaden 
door Kudelstaart. Wat ooit vrij ka-
le nieuwbouwwijken waren zijn in-
middels mooie groene wijken ge-
worden. 
Even leek het er op dat de tocht bij 
Vrouwentroost moest eindigen. Al 
weken ligt daar het fietspad open. 
Juist op de plek waar deze zomer 
het kruispunt, wat fietsers betreft, 
helemaal is verprutst. Gelukkig had-
den de deelnemers ervaring met 
hobbels en hindernissen, zodat de 
tocht toch kon worden voortgezet 
langs de prachtige Westeinder. 
De eerst volgende fietstocht is op 
3 april 2018. Wie mee wil fietsen 
kan dan weer gewoon naar het Pa-
rochiehuis komen. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Jan Westerhof via 06-22350307 
en jan@westerhof50.nl of met Jan 
de Jong via 0297-566018 en an-
jan47@kpnmail.nl.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD stoot koploper 
ZKC’31 van troon
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
7 oktober trad het eerste team van 
VZOD/FIQAS aan tegen ZKC’31 en 
weer speelden de teams in de re-
gen. Een wisselvallig seizoen en dat 
kan ook gezegd worden over de 
resultaten van de Kudelstaarters. 
Twee van de vijf wedstrijden zijn ge-
wonnen maar de personele malaise, 
waar coach Attie van Kooij aan het 
begin van het seizoen mee werd ge-
confronteerd, geeft eerder positieve 
dan negatieve verrassingen. Twee 
teams in de poule werden vooraf al 
bestempeld als ‘niet te doen’, maar 
na vijf wedstrijden bleek ZKC’31 
een verrassende mede-koploper. 
Vorige zaterdag werd in Barneveld 
verwacht verloren tegen ex-eerste-
klasser ODIK. Op papier deze za-
terdag dus een moeilijke klus, maar 
in de twee gewonnen wedstrijden 
daarvoor was vertrouwen getankt. 
Het eerste kwartier was voor de 
meegereisde parapludragers langs 
de kant wat saai, want na bijna een 
kwartier spelen was aan beide zij-
den slechts één punt gescoord. Bei-
de teams hadden meer succes met 
verdedigen dan met aanvallen. De 
uitstekend spelende Eric Spaarga-
ren nam zijn vak mee in sterk ver-
dedigend spel, maar scorend ver-
mogen was bij beide teams ver te 
zoeken. Het moeizame tempo werd 
de gehele eerste helft volgehouden 
en de teams gingen gelijk op tot 
2-2. De rust werd bereikt met een 
5-3 achterstand, maar dit was zeker 
geen reden tot paniek en het niveau 
van de koploper was goed te eve-
naren.
Na de thee was het wel ZKC’31 die 
scherper uit de kleedkamers kwam 
en uit kon lopen naar een 9-5 stand. 
VZOD/FIQAS realiseerde zich ech-

ter op tijd dat hier wat te halen was. 
Sinds dit seizoen mag er veelvul-
dig gewisseld worden en coach van 
Kooij maakte daar gebruik van door 
Paul te Riele en Hein van Leeuwen 
te wisselen voor Thomas van der 
Zwaard en Chiel van Leeuwen. 

Indrukwekkende inhaalrace
De toeschouwers werden getrak-
teerd op een indrukwekkende in-
haalrace van de Kudelstaarters met 
acht doelpunten op rij terwijl de 
Zaandammers bleven steken. Bij 
9-10 was het zaak om de progres-
sie vast te houden, reden om de uit-
stekende spelende jongeling Vin-
cent Algra nog in te wisselen voor 
de ervaren Hein van Leeuwen. Na-
dat Hein de voorsprong vergrootte 
deed broer Chiel er nog een schepje 
bovenop. Anders dan bij de mees-
te verenigingen zijn het bij VZOD 
vooral de dames die verantwoor-
delijk zijn voor de doelpunten en zo 
was het zaterdag ook weer, negen 
van de twaalf keer. ZKC’31 kon nog 
tweemaal de korf vinden waardoor 
het eind van de wedstrijd bol stond 
van de spanning. Gelukkig bleef het 
daarbij waardoor VZOD/FIQAS na 
deze 12-11 winst weer twee punten 
kan bijschrijven en met zes punten 
uit zes wedstrijden keurig in de mid-
denmoot meedoet. 
Coach van Kooij was gematigd po-
sitief: “Ondanks slechts 25 minuten 
goed spel gewonnen van de koplo-
per, mede dankzij de wissels en de 
support vanaf de kant.” Aanstaande 
zaterdag 14 oktober alweer de laat-
ste wedstrijd op het eigen kunst-
gras aan de Wim Kandreef tegen KI-
OS – de buren uit Nieuw Vennep – 
waarna de voorbereidingen voor het 
zaalseizoen beginnen.

Regio - Zondag 8 oktober vorm-
de de Amstel in de Kwakel weer het 
toneel van de AmstelDrecht Regat-
ta. Deze jaarlijks terugkerende roei-

wedstrijd is bekend als een ‘roei-
ontmoeting met wedstrijdkarakter’. 
Voor roeiers die niet zo bekend zijn 
met het wedstrijdroeien is dit een 

AmstelDrecht Regatta: 
Zonnige strijd op de Amstel

perfecte eerste kennismaking, voor 
andere roeiers een mooie gelegen-
heid om te zien waar ze staan na de 
zomer.
Moeder natuur bleek in een goed 
humeur en kondigde ’s ochtends 
vroeg een mooie dag aan met een 
waterig zonnetje boven het rimpel-
loze Amstelwater. Deze rust was 
niet van lange duur, want al snel 
krioelde het op en rond het terrein 
van URKV Michiel de Ruyter van 
de roeiers, boten, auto’s en trailers. 
Meer dan 40 ploegen van 11 ver-
schillende verenigingen kwamen, 
vooral ook voor het plezier en de 
gezelligheid, hun krachten meten in 
de tijdrace over 4 km.
In twee heats startten de skiffjes, 
tweeën, vieren en achten ter hoog-
te van hectometer 2,6 langs het 
Nieuwveens Jaagpad. De ploegen 
roeiden vervolgens met een snel-
heid van zo’n 15 km/h naar Uithoorn 
om te finishen bij het clubgebouw 
aan de Amsteldijk Zuid. 
De snelste boot was de herenacht 
van het Spaarne uit Haarlem die de 
finish bereikte in 14 minuten in 24 
seconden, op 4 seconden gevolgd 
door de ploeg van Michiel de Ruy-
ter. Snelste skiffeur was Michiel 

Meerman van Willem III uit Amster-
dam. De jongste deelnemers van 
Michiel de Ruyter kregen natuur-
lijk een medaille voor hun getoon-
de moed, zij kwamen onder luid ap-
plaus over de finish in een tijd van 
iets meer dan 25 minuten. In het 
verenigingsklassement werden de 
meeste punten behaald door roei-
vereniging De Meije uit Nieuwkoop, 
zij namen dan ook deze felbegeerde 
wisseltrofee mee naar huis. mdr.nu

Giovanni Margaroli
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