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Transformatie postkantoor
naar woonappartementen
Aalsmeer - Het heetste hangijzer
tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Economie afgelopen dinsdag 13 oktober was het
voorstel van het college om in te
stemmen met een ontwikkelrichting voor appartementen op de locatie van het oude postkantoor aan
de Stationsweg. Op deze transformatie naar gestapelde woningbouw
voor senioren en starters was verzet.
Niet natuurlijk om de al jaren lange
leegstand van het postkantoor aan
te pakken en circa 30 appartementen te ontwikkelen. Het ging PACT
en AB vooral om het totaalplaatje. Een integrale visie voor, zoals Rik
Rolleman omschreef, ‘de ziel van
ons dorp’. Hij gaf aan dat zijn fractie
niet zomaar lukraak aan de slag wil,
maar kiest voor een integrale aanpak van het totale gebied rond het
Drie Kolommenplein. Hierover is in
2006 al een motie ingediend en aangenomen. AB vroeg zich eveneens
af of niet beter één visieplan voor het
gebied ontwikkeld zou moeten worden. “Hoe weten we of we hiermee
de goede kant opgaan?”, vroeg Luuc
de Horde zich af. Waar PACT en AB
aangaven mee te willen denken,
trok Bram Heijstek van HAC snel zijn
conclusie. “Dit plan heeft geen visie,
kunnen wij niet mee instemmen.“
De reacties van de collega’s van het
CDA en de VVD stonden lijnrecht tegenover de meningen van de andere drie. “Eindelijk, het postkantoor
ziet er niet uit. De verpaupering van
dit stukje centrum is de CDA-fractie al langer een doorn in het oog.
Een mooi plan om dit stukje van de
kern te bebouwen en tegemoet te
komen aan de woonwens van jongeren en senioren”, zo zei RobbertJan van Duijn van het CDA. De VVD
bij monde van Dirk van der Zwaag:
“We hebben een afweging gemaakt.
Of nog tien jaar wachten of nu kiezen voor dit stukje dorpsverfraaiing.
Wij zijn bereid het totaalplan los te
koppelen en deze verloedering maar

eens aan te pakken. Het is wel een
cruciaal punt, dus wij kiezen voor
iets fraais, geen blokkendoos. Het
mag best een markante ontwikkeling worden.” PACT bleef vasthouden aan de realisatie van een integraal plan voor dit gebied. “Geen
‘hapsnap’ plan. We wachten hier al
bijna tien jaar op.” De fractie ziet het
liefst dat alle partijen met elkaar, inclusief de ontwikkelaar, om de tafel
gaan om een totaalvisie te maken.
Niet langer wachten
Het CDA en de VVD bleven ook bij
hun mening: “Willen wij nog eens
9 jaar tegen een lelijk verpauperd
pand aankijken of willen we er iets
moois van maken? Wij kiezen voor
het laatste”, aldus Robbert-Jan van
Duijn van het CDA. De woorden van
Dirk van der Zwaag van de VVD
hadden eenzelfde strekking. “Als
een integrale visie weer 9 jaar gaat
duren, kiezen we liever nu voor ontwikkeling.” Over parkeren en de verkeersafwikkeling waren bij alle partijen zorgen en afgesproken is hierover nog met elkaar in gesprek te
gaan. “Naar de raad?”, vroeg voorzitter Dick Kuin tot slot. De VVD, het
CDA en AB gingen direct akkoord.
“Ja, maar geen hamerstuk.” Rik Rolleman van PACT twijfelde, woog de
mogelijkheden af, maar zei uiteindelijk toch ‘ja’. HAC bleef bij de eerdere uitspraak: “Niet compleet, nee.”
Overigens is wel door het college
met omliggende ondernemers (onder andere de Action) gesproken
voor een meer totale invulling, maar
deze hebben aangegeven niets te
voelen voor verandering en vernieuwing. Vandaar dus ook de keuze om
los te koppelen en initiatiefnemer De
Nijs een kans te geven om dit stukje centrum nieuw (woon)-leven in te
blazen.
Lidl hapert
Vanavond, donderdag 15 oktober, zou in de vergadering van de

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
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www.pietdupau.nl
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commissie Maatschappij en Bestuur de volgende ontwikkeling in
dit stukje dorp aan de orde komen.
De bouw van de Lidl op de locatie
van de Rabobank aan de Stationsweg. “Er is een kink in de kabel“, zo
liet wethouder Gertjan van der Hoeven afgelopen dinsdagavond weten.
Steekt de Lidl haar kop in de wind
en kiest voor nieuwbouw direct aan
de weg in plaats van het overeengekomen plan met de gemeente voor
realisatie van nieuwbouw op het terrein achter de bank? Uiteraard verantwoordelijk wethouder Gertjan
van der Hoeven om nadere informatie gevraagd. De ‘kink’ is het ontbreken van een handtekening door
de Lidl-directie. Deze wordt vooralsnog niet gezet, zo heeft de gemeente te horen gekregen. En dus heeft
het geen zin of de startnotitie voor
het alternatieve plan te behandelen in de commissievergadering. Het
college heeft nu besloten deze startnotitie in te trekken en stelt voor de
Lidl niet aan de orde te laten komen.
Uiteraard is het aan de gemeenteraad of zij wel of niet over de komst
van de supermarkt wil praten. Twijfels over de komst van de Lidl zijn
er overigens niet bij het college. Er
is vergunning (afgedwongen via de
rechter) om te mogen bouwen aan
de Stationsweg... Ook op de vergaderagenda: Heffing precariobelasting op kabels en leidingen per 2016
en startnotitie Dorpshaven Noord.
De vergadering van de commissie
Maatschappij en Bestuur is openbaar en begint om 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

Daders gezien bij
bedrijfsinbraken
Aalsmeer - Bij een tweetal bedrijven rondom de veiling aan de Legmeerdijk is op dinsdag 6 en donderdag 8 oktober ingebroken. In beide gevallen zijn een viertal daders
gezien. In één geval zijn de daders
overlopen en spreekt een getuige
van vier negroïde daders, die zijn
weggereden in een donkerkleurige auto, mogelijk een Renault Megane. Bij beide inbraken is geld buit
gemaakt. Wie meer informatie heeft,
wordt verzocht dit te melden bij de
politie via 0900-8844.

Getuigen gezocht
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Aanrijding op Hoofdweg
Kudelstaart - Op donderdag 8 oktober rond half zes in de avond zijn
op de Hoofdweg twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de
afslag bij de Daltonstraat. Zo goed
als zeker hebben de beide bestuurders elkaar te laat gezien vanwege
het laag hangende zonnetje. Naar
de exacte oorzaak word een onderzoek gehouden. De politie en de

ambulancedienst zijn ter plaatse geweest. De Hoofdweg is geruime tijd
afgesloten geweest voor verkeer.
Eén van de bestuurders heeft door
de klap letsel opgelopen en is per
ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Beide auto’s liepen schade
op, de één slechts een deuk, de ander zodanig dat deze weggesleept
moest worden.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 9 oktober stond een grijze Fiat 500 Cabrio met rood dak geparkeerd op
het parkeerterrein bij de appartementen aan het Drie Kolommenplein (aan de zijkant van het oude
postkantoor), op het stuk bij de vuilcontainers. Tussen 08.15 en 14.00
uur is er iemand tegen/langs de linker achterzijde van deze auto gegaan en heeft daarbij schade veroorzaakt. Graag zou de eigenaar
van de Fiat 500 in contact willen komen met de veroorzaker of mogelijke getuigen van dit voorval. De familie Daudeij is bereikbaar via 0297531378.

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

Volgend jaar eerste lustrum

Soulshow met Ferry Maat:
“Het was weer top”
Aalsmeer - “Fantastisch. Het was
weer top”, Mike van der Laarse over
de afgelopen zaterdag 10 oktober
gehouden Soulshow met dj Ferry Maat. “Ik heb geen enkele klacht
gehoord.” Het was alweer de vierde
editie van dit evenement met discomuziek uit de jaren zeventig en
tachtig. Tot nu toe is ieder jaar voor
een andere locatie gekozen en ditmaal was The Beach gastheer voor
de 1.200 bezoekers. De hal vol zand
was omgetoverd tot een heus discopaleis met ruim 300 discobollen,
een sfeervol podium voor de artiesten en een ruime dansvloer. En
gedanst is er, tot het laatste nummer! De Soulshow is een initiatief
van Mike, Kees Markman en Marcel
Wilkes en gelijk vanaf de eerste editie liep het storm voor dit jaren tachtig feest. De voetbalkantine aan de
Dreef kon het volgende jaar al ingeruild worden voor de dubbel zo
grote sporthal de Bloemhof en vorig
jaar was de zaal met het Vrijheidsbeeld in Studio’s Aalsmeer de plek
waar genoten is van dit discofeest
rond de bekende Nederlandse dj
Ferry Maat. Voor de jonge lezers: In
de jaren tachtig de dj Tiësto van nu.
Over de afgelopen zaterdag gekozen locatie zijn de heren heel tevreden. “We zijn echt gecharmeerd van
The Beach. We kregen professionele
hulp van diverse medewerkers. We
hadden een aparte op- en afbouwploeg. Geweldig. Wat dit betreft de
beste locatie tot nu toe.” Hulp had
het drietal ook van een grote groep
leden van handbalvereniging Fiqas.
Zo heeft de herenselectie de vloer
geprepareerd, droeg de damesselectie zorg voor de garderobe en is
het bestuur ingezet bij de muntverkoop en de administratie. Het bestuur zat letterlijk dicht op het geld,
Foto’s: Frank Karssing

want van elke verkochte consumptiemunt mocht vijftig cent de clubkas van de handbal in. De bezoekers werden opgewarmd met dansbare muziek door Marcel, die als
eerste achter de knoppen plaats
heeft genomen. Daarna was het de
beurt aan de man waar de avond
om draait: Ferry Maat en hij kreeg
een spectaculaire presentatie. Omringd door bewakers werd hij naar
het podium gebracht. Tussen de
twee ‘draaironden’ van Ferry Maat
zat, net als vorig jaar, een optreden
en wie het dit keer zou zijn, is tot op
het laatste moment geheim gehouden. De spots gingen op fel voor
‘New Timeless’, bekend geworden
in de jaren tachtig door de nummer
één hit ‘Where is the Love’. ‘Timeless zelf treedt niet meer op, maar
het concept is opgepakt door Eric
Jacott (broer van Ruth) en Marcel
Bogarde (neef van Winston) en natuurlijk was de hit het eerste nummer dat klonk in The Beach en gelijk
zorgde voor een supervolle dansvloer. Het laatste uurtje van dit geweldige feest was voor Kees Markman en hij wist er, voor velen veel te
snel, een swingend slot van te maken. “Superavond gehad”, aldus bezoekers. “Heerlijk gedanst en wat
was het gezellig.”
Voor iedereen die genoten heeft, is
er goed nieuws. Natuurlijk komt er
een vijfde editie van de Soulshow.
“Het eerste lustrum en het wordt
heel speciaal. Mooier, groter en uitbundiger. We zijn er al volop mee
bezig. Het wordt echt heel gaaf”,
laat Mike (Multi) van der Laarse tot
slot weten. De datum staat al vast:
Zaterdag 8 oktober. De locatie nog
niet. “Misschien weer The Beach, de
Bloemfhof of Studio Eén. Hier zijn
we nog niet uit.”
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

Eetclub zoekt aanschuivers
Aalsmeer - Genieten van een
maaltijd en gezelschap? De Eetclub
gaat komende zondag 18 oktober
weer van start en kan nog wel wat
aanschuivers gebruiken. De Eetclub
is gericht op mensen voor wie het
houden van een maaltijd met elkaar
minder vanzelfsprekend is. Leeftijd speelt geen rol. Iedereen die het
idee om zelf niet te hoeven koken
aantrekkelijk vindt, is van harte welkom. Wel wordt gevaagd om zich
van tevoren aan te melden, zodat de

kookploeg weet op hoeveel mensen
gerekend kan worden. Dat kan via
email: info@eetclubaalsmeer of telefonisch via 06-33673053. De Eetclub bevindt zich in de Hortensialaan 55 (ingang Dagcentrum Ons
Tweede Thuis). De start is om 18.00
uur en het smakelijke samenzijn
eindigt om ongeveer 19.30 uur. Op
de website www.eetclubaalsmeer.
nl is meer informatie te vinden. Vanaf heden staat de Eetclub weer één
keer per maand op de agenda.

Het kookteam met Annemieke, Astrid en Toine is er klaar voor.

olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

Concert Interkerkelijk Koor
Aalsmeer - Op zaterdag 31 oktober
geeft het Interkerkelijk Aalsmeer
een concert in de Open Hof Kerk.
Dit in verband met het 15 jarig bestaan van het koor wat overigens in
september is herdacht. Het concert
begint om 20.00 uur en de toegang
is gratis. Wel zal er een collecte zijn
om de kosten te dekken.
Het Interkerkelijk koor staat onder

Bingomiddag Zonnebloem
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
10 oktober heeft de Zonnebloem
Aalsmeer weer een leuke middag
verzorgd in het Parochiehuis. Zo’n
70 gasten en 15 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de bingo, die
geheel mogelijk was gemaakt door
de RIKI stichting. De deelnemers
waren erg fanatiek, dit kwam mede door de mooie prijzen die waren
uitgezocht door de activiteitencommissie. Met dank aan Paul en Mar-

jan was iedereen voorzien van een
drankje en hapje. Aan het einde van
de middag ging een ieder moe maar
voldaan met een prijs naar huis en
kan teruggekeken worden op een
geslaagde middag.
Mocht u meer willen weten over
de Zonnebloem, u willen aanmelden als gast of vrijwilliger, kijk dan
op de website van de Zonnebloem
of neem contact op met Ceciel via
06-24271405.

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Ontwikkelingsproject in Wit Rusland

Cheque van OSA voor GA
Aalsmeer - In oktober is aan de
heer Dekkers van Stichting GA een
subsidie cheque uitgereikt voor een
project in Wit Rusland. Stef Holling
van OSA reikte een cheque uit van
2500 euro als verdubbeling voor de
start van de bouw van een goed geisoleerde zaaghal bij de zagerij voor
(ex)-alcohol en drugs verslaafden in

Koffie-ochtend in
Ontmoetingskerk

KERKDIENSTEN
Zondag
18 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker:
Coen Nuijten. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met
ds. J. Markus en 16.30u. met ds.
J. Manni. Oppasdienst kinderen
0-3 jaar en zondagsschool voor
jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met mw. Ellen van Houten. Collecte: Vrouwenzendingshulp. Opvang 0-4
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
C.A.E. Groot uit Barneveld. Organist: F. van Santen.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met dhr. R.L. Antes uit Ridderkerk. Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Ned. Geref. Kerk
- Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds. J.
Schelhaas uit Zwolle en 16.30u.
met ds. A.M. van Leeuwen uit
Dronten.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
woord-communieviering
met
M. van Zoelen. Zondag 9.30u.
in Karmelkerk eucharistieviering met S. Marcantognini m.m.v.
Karmelkoor. Om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Heilige Maria van Egypte Kerk.
Zaterdag 17.30u. Avondgebied
en zondag 10u. Goddelijke liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. C.
Haasnoot uit Noordwijkerhout.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. viering met m.m.v.
koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt
Seringenhorst,
Parklaan 27. Op dinsdag 27 oktober met Peter Slagter: De profetie van Jesaja
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare,
Zwarteweg
98.
Maandag 19 oktober om 20u.
met evang Ivanildo Frankenstein.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

leiding van André Keessen. Medewerking wordt verleend door de
‘Herman Singers’. Deze mannen zingen niet voor zichzelf, maar doneren
alles wat ze voor hun zingen krijgen aan een goed doel. Op het orgel speelt Theo Griekspoor en muzikale medewerking verlenen een klarinettist, een fluitiste en een celliste.
Iedereen is van harte welkom.

Nomineren kan tot 18 oktober

Derde editie verkiezing
‘Hulp van het jaar’
Aalsmeer - De Nationale Hulpgids
organiseert ook dit jaar weer de
Hulp van het Jaar verkiezing. Cliënten, collega’s en familie kunnen hun
favoriete hulp nomineren op www.
hulpvanhetjaar.nl. De Nationale
Hulpgids vindt het belangrijk dat de
hulpen in het zonnetje gezet worden en gaat daarom ook in 2015 op
zoek naar de beste hulp van het jaar.
Goede en betrouwbare hulpen zijn
zeer belangrijk voor hulpvragers,
die tegenwoordig vaak met minder
budget een beroep op zorg moeten
doen. De Nationale Hulpgids gaat
daarom op zoek naar de hulpen die
met veel plezier en toewijding hun
werk in de (kinder)opvang, thuiszorg, schoonmaak, begeleiding of
verzorging doen. De oppas die jouw
kind weer helemaal laat opbloeien, de thuiszorgmedewerker waar
oma elke week naar uitkijkt, de begeleider die de mogelijkheden van
jouw beperking ziet: ze kunnen alle-

maal genomineerd worden. “Dagelijks zien wij veel bijzondere hulpen
voorbij komen op onze zorgmarktplaats. De inzet van de hulp en de
dankbaarheid van de hulpvrager:
dat is het gevoel dat we willen delen”, aldus Tom Verhagen, directeur
van De Nationale Hulpgids. Verdient
jouw hulp de titel Hulp van het Jaar
2015? Laat dan jouw waardering
blijken door hem/haar te nomineren
voor Hulp van het Jaar. Het draait in
de Hulp van het Jaar verkiezing om
het persoonlijke verhaal. Wat maakt
jouw hulp zo speciaal? Tot en met 18
oktober kunnen cliënten, collega’s
en familie een hulp nomineren via
www.hulpvanhetjaar.nl. Het publiek
kan vervolgens stemmen op de hulp
die zij het beste vinden. De winnaar
zal in de week van 16 november bekend gemaakt worden en krijgt de
felbegeerde titel Hulp van het Jaar
2015 en een welverdiende ballonvaart van Nationale Ballonvaartbon.

Groepen 5 Jozefschool op
bezoek in de watertoren
Aalsmeer - Onlangs bezochten de
groepen 5 van de Jozefschool de
watertoren in het kader van Cultuureducatie. Voorafgaand aan dit
bezoek is er in een klas een lessenserie gedaan. Hierbij is er gesproken over watertorens, wat hun
functie is of was, wat de verschillen
zijn en wat de specifieke stijl van de

Aalsmeerse toren is. Het is namelijk een toren in Art Deco stijl. Ook
zijn er in de crea-lessen met juf Lida
watertorens gemaakt van kosteloos
materiaal en is er een watertorenlied geleerd. Als afsluiting is dus de
toren bezocht. Daar leerden de jongens en meiden hoeveel water er in
de toren zat, waar hij voor gediend
heeft, hoeveel hoeken de toren heeft
(dat was nog best lastig tellen) en
dat er ieder jaar een slechtvalk zijn
nest in de toren maakt. Ook mochten de leerlingen helemaal naar boven klimmen, over enorm veel trappen die steeds smaller werden. De
weergoden hielpen niet echt mee,
want eenmaal boven was het mistig en was maar weinig van de omgeving te zien. Maar, toch wel een
mooie klim naar boven. Als laatste werd de echo in de toren getest
door het zingen van het watertorenlied en het maken van geluiden met
je lichaam. Een boeiende excursie,
die de kinderen erg aansprak!

Rijsenhout - Op dinsdag 20 oktober zijn belangstellenden hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen 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.

Bingo-middag
voor senioren
Rijsenhout - Zaterdag 17 oktober
houdt Stichting Zorgzaam Rijsenhout haar najaars-bingomiddag in
dorpshuis de Reede. Ieder jaar mag
de stichting rekenen op mooie planten en bloemen, die geschonken
worden door de kwekers, en leuke
prijzen van marktmensen en ondernemers. Ook heeft de stichting zelf
diverse inkopen gedaan. Al met al
wordt het vast weer een gezellige
middag. Alle senioren van Rijsenhout zijn hartelijk welkom. De deur
van het dorpshuis in de Schouwstraat gaat 13.00 uur open en de
bingo start om 13.30 uur. Verdere
informatie bij Monica Wies via 0297348745.

Bijeenkomst
over Wmo
Aalsmeer - OLGA, het Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland, houdt op woensdag 28 oktober een herfstbijeenkomst. Er worden twee interessante presentaties
gegeven. Het is mogelijk om vragen
te stellen, om met anderen kennis te
maken en contacten te leggen. Thema van de bijeenkomst is: Ondersteuning in de Wmo 2015. De sprekers zijn mevrouw Zijlstra, wethouder Wmo in Uithoorn, en mevrouw
Lunenburg, opleiding en advies, en
zij zullen dit thema met vrijheid en
vanuit verschillende perspectieven
bespreken. De bijeenkomst wordt
gehouden in ‘t Baken in de Sportlaan 86 en begint om 14.00 uur.
Inloop vanaf 13.30 uur. Besloten
wordt rond 16.00 uur met een hapje en een drankje. Om een indruk te
krijgen van het aantal te verwachten gasten worden belangstellenden gevraagd zich tijdig vooraf aan
te melden bij: info@olga-amstelland.nl of via 020-3453429.

Shchuchino, Wit Rusland. Door dit
project kunnen de mensen in Wit
Rusland in hun onderhoud voorzien. Ook krijgen ze steeds meer
werk aangeboden. De huidige hal
is koud en vochtig, waardoor in de
winter niet gewerkt kan worden.
Vernieuwing is echt noodzakelijk.
De heer Dekkers gaat binnenkort
weer naar Wit Rusland om het geld
te overhandigen, zodat de bouw
kan beginnen. Ook in aanmerking
komen voor subsidie van OSA voor
een ontwikkelingsproject? Kijk dan
op www.osa-aalsmeer.nl voor meer
informatie en de voorwaarden.
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sinds 1888
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Op 30 oktober: Bond Night!

AGENDA

‘The Age of Adaline’ nu in
Crown Cinema Aalsmeer
Aalsmeer - Crown Cinema trakteert zondag 18 oktober op de film
‘The Age of Adaline’. Wat als je voor
altijd jong en mooi blijft? Het overkomt de jonge moeder Adaline (Blake Lively) na een mysterieus autoongeluk in de jaren dertig. Terwijl de
wereld om haar heen doorgaat en
haar dochter bejaard wordt, wordt
Adaline zelf geen dag ouder. Om dit
verborgen te houden is ze tientallen jaren veroordeeld tot een eenzaam bestaan, zonder liefde waar
ze keer op keer afscheid van zou
moeten nemen. Maar wanneer ze
valt voor de charismatische Ellis en
een weekend bij zijn ouders doorbrengt, dreigt haar geheim uit te komen. Adaline neemt een beslissing

die haar leven voor altijd zal veranderen. De film duurt 113 minuten en
is zondag en woensdag 21 oktober
te zien in de bioscoop aan de Van
Cleeffkade vanaf 20.00 uur. Op vrijdag 30 oktober is het Bond Night in
Crown Cinema met de lancering van
de nieuwe film ‘Spectre’. Dit weekend of deze week naar de film in ‘eigen dorp’ kan natuurlijk ook. Neem
plaats in het pluche voor ‘Ventoux’,
‘Ja, Ik wil’, ‘Holland, Natuur in de
Delta’ en onder andere ‘Still Alice’.
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten zijn te reserveren via info@crowncinema.nl
en 0297-753700 en te koop in de biosbar met ook popcorn en drankjes
in Studio’s Aalsmeer.

Verrassend veel talent bij
‘De Stem van de Bok’
Aalsmeer - Afgelopen zondagavond 11 oktober was de aftrap
van de talentenjacht ‘De Stem van
de Bok’. In Feesterij de Bok stonden
zestien deelnemers klaar om hun
zangtalent ten gehore te brengen.
Jasper Schouten, zanger en muzikant uit Aalsmeer die de vorige editie van ‘De Stem’ heeft gewonnen in
Beverwijk, heeft het spektakel naar
Aalsmeer weten te halen. Samen
met Angelina Meulemans organiseert hij de avonden. Presentatrice Sonja Silva, bekend van televisie
en voormalig VJ van TMF, praatte de
avond aan elkaar en kondigde alle
artiesten op een zeer ontspannen
manier aan. Gelukkig zat de vakkundige jury niet in draaiende stoelen, maar de sfeer had verder veel
weg van The Voice of Holland. Het
professionele commentaar kwam
van Pyke Pos, finalist van X-factor en tevens deelnemer van TVOH,
studiozangeres en vocal coach Gina
Meulemans en zanger Koen Raadt.
Ze hadden het moeilijk, want er
kwam veel talent voorbij. Een ieder
mocht twee nummers vertolken, een
ballad en een meer uptempo liedje.
Sommige deelnemers werden live
begeleidt door een muzikant, anderen hadden een muziekband en
weer anderen kwamen samen of
met een groepje. We vroegen Lynn
van de Polder, één van de Aalsmeerse kandidaten, voor aanvang of ze
zenuwachtig was. De zestienjarige
zangeres, die haar tweede nummer
zelf begeleidde op de keyboard en
het eerste liedje onder leiding van
haar gitaar spelende vader John
ging zingen, gaf als antwoord: “Ik
heb er vooral zin in, maar met een
jury is het natuurlijk wel spannend
ja. En ik ken een aantal mensen
van zangles. Het niveau is dus wel
heel hoog.” De kandidaten kwamen

niet alleen uit Aalsmeer. Ook Zaandam, Heerhugowaard, Tiel, Amstelveen, Mijdrecht, Egmond, Nieuw
Vennep, IJsselstein en Amsterdam
waren vertegenwoordigd. Iedereen had zijn eigen fans meegenomen. Het was derhalve gezellig druk
in De Bok.
Volgende rondes
Alle deelnemers op een rij: John
Lewis Cabot met Quentin Dean,
Dymphia Batenburg (zij beet het
spits af), Mike van Berkum, Chrisje
van Dijk, Lynn van de Polder (zittend
op de kruk), Erik van Kuiselbergen,
Joy Davelaar, Sebastiaan en Mauricio, Maria Keessen (in rode jurk op
foto), Rachel Post, Sherley Nederveld, Aharon Ben-David, Bo Bezuijen, Berndt Woest, Zoëy Payralbe en
Devon Donavan (op foto in het midden). Aan Devon vroegen we na afloop of het goed ging voor zijn gevoel: “Ik was als zesde aan de beurt
en moest na Lynn, die net een belachelijk goed jurycommentaar had
gekregen. De lat lag erg hoog maar,
ondanks dat ik de eerste uithaal niet
helemaal haalde, kreeg ik toch positieve kritiek waar ik iets mee kon.
Ze vergeleken mijn stem zelfs met
die van Gerard Joling. Nou, als ik net
zo’n carrière krijg als hij, dan teken
ik voor zo’n compliment!” De volgende ronde is op zondag 15 november. De derde ronde op 20 december en de spannende finale
staat gepland in het nieuwe jaar op
17 januari. Publiek is meer dan welkom vanaf 20.00 uur aan de Dreef
5. De vier afvallers van deze keer
zijn Sherley, Mike, Rachel en, ondanks dat hij de tent op zijn kop
zette, volkszanger Erik. We wensen
de twaalf overgebleven kandidaten
veel succes!
Door Miranda Gommans

Muziek/Theater
Vrijdag 16 oktober:
* Vrijmibo met dj Bert in Westeinder
Paviljoen, Kudelstaartseweg, 16u.
Zaterdag 17 oktober:
* Voorstelling ‘Nijntje’ in Crown Theater Aalsmeer om 13.30u en 15.30u.
* Jazz van Christian Pabst trio in
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30 u.
Zondag 18 oktober:
* El Camino in The Shack, Schipholdijk 253b in Oude Meer vanaf 16u.
Zondag 25 oktober:
* Zanger Rick v/d Kroon live in
Westeinderpaviljoen vanaf 16u.
Woensdag 28 oktober:
* Topdrummer Terry Bozzio in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u.

‘Vette’ bluesband zondagmiddag

‘El Camino’ in The Shack
Oude Meer - Only the best is good
enough! En daar waren de bezoekers van The Shack het unaniem
over eens op die vrijdagavond in juni: Nederland is inderdaad een vette
bluesband rijker: El Camino.
Sjors Nederlof, Jules van Brakel,
Andreas Robbie Carree en Sven
v/d Berg samen op het podium, dat
moet gewoon buitengewoon goed
zijn! En dát was het ook. Er werd dan
ook meteen weer een nieuwe date
gepland met deze heerlijke blues/
roots band en wel op zondag 18 oktober.
El Camino is echt een waanzinnige
dikke band met voor publiek eigenlijk alleen maar herkenbare songs,
en dat is tevens de kracht van deze
band. Publiek krijgt wat ze herkennen en willen horen! Deze vier getalenteerde mannen hebben gezocht
naar nummers die ze onafhankelijk

van elkaar gaaf vonden en die bij elkaar gezet. Ze spelen dus echt van
alles dat gaat van Robert Cray tot
aan the Black Keys tot Cannet Heat.
Ook traditionele dingen van Guitar
Watson, Little Milton. El Camino bestaat uit Sven van den Berg op zang
en mondharmonica, Sjors Nederlof
op gitaar, Jules van Brakel op bas
en Robbie Carree, op drums. Robbie
kreeg in 2011 de award voor beste
bluesdrummer.
Blues is de gemeenschappelijke
factor van alles wat El Camino ten
gehore brengt, maar zoals gezegd,
het gaat werkelijk alle kanten op. El
Camino está listo para! Klaar om te
knallen dus! The Shack is zondag 18
oktober open vanaf 15.00 uur. El Camino begint rond 16.00 uur, entree
is 5 euro. Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk 253b
in Oude Meer.

KCA Jazzconcert

Christian Pabst Trio met
special guest in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 17 oktober in cultureel café Bacchus: het
Christian Pabst Trio met gitarist Daniel de Moraes. Christian Pabst is
een pianist en componist uit het
Duitse Saarland en is een heel bijzondere ontdekking van de Stichting KCA gebleken. Hij is in 2006
naar Nederland gekomen om aan
het Conservatorium van Amsterdam jazzpiano te studeren bij Karel
Boehlee en Rob van Bavel. Op zijn
jonge leeftijd (hij werd in 1984 geboren) heeft hij al concerten gegeven in heel Europa, waar zijn gedreven, zeer swingende spel grote indruk maakte. Na zijn afstuderen
werd hij docent aan het conservatorium, in muziektheorie en harmonieleer. Centraal in de muzikale ontwikkeling van Christian Pabst staat
zijn Trio: in de bassist David Andres (Muziekhogeschool, Keulen)
en slagwerker Erik Kooger (Michiel
Borstlap, Deborah Carter) heeft
hij ideale medestrijders gevonden
om het muzikale avontuur te zoeken en zijn composities tot opzienbarend leven te brengen. Christian
brengt een ‘special guest’ mee naar

Aalsmeer: de Nederlands-Uruguayaanse gitarist Daniel de Moraes.
Vanuit zijn Latijns-Amerikaanse achtergrond geeft hij een heel bijzondere kleur aan het concert, waarin zal
blijken dat de taal van de jazz internationaal is! Het KCA jazzconcert in
cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdag om 21.30
uur. Toegang: uw gift. Inlichtingen
Pierre Tuning, tel. 360355 en Reinoud Staps, tel. 325304.

Zaterdag in het Parochiehuis

Grote postzegel(ruil)beurs
Aalsmeer - Zaterdagmorgen 17 oktober gaan de deuren van Het Parochiehuis in de Gerberastraat om
09.30 uur open voor alle postzegelverzamelaars en ruilers. De entree is gratis. Heerlijk snuffelen in
de ruim 100 nieuwe stockboeken
met daarin duizenden zegels voor
slechts 5 eurocent per stuk. Deze
stockboeken zijn te vinden op de
verenigingstafel. Neem gerust eigen stockboek(en) met dubbele zegels mee om te ruilen, ook dat kan
hier. Van de vele ruiltafels wordt altijd dankbaar gebruik gemaakt. De
heer van Meurs zal deze zaterdag
een gedeelte van zijn verzameling
over ‘Paddenstoelen’ tentoonstellen.

Verder kan een kijkje genomen worden in de kavels die in de veiling van
september en oktober niet zijn verkocht en die alsnog te koop zijn op
de ruilbeurs. Met diverse topstukken en mooie zegels. Ook is het mogelijk om op de ruilbeurs lid worden
van de vereniging voor slechts 10
euro tot 1 januari 2016. Er zijn jaarlijks zeven veilingen en diverse lezingen. Uiteraard is er ook zaterdag
weer een verloting met vele prachte ‘levende’ prijzen. Bel voor meer
informatie over deze dag Cor van
Meurs via 0297-343885 of Gerboud
Zwetsloot via 0297-345231. Voor alle activiteiten en informatie: www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Exposities
Zaterdag 17 oktober:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
17 en 18 oktober:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12u. tot 17u.
Tot en met 25 oktober:
* 220 Selfies van inwoners in burgerzaal, gemeentehuis. Project van
De Kunstploeg.
Tot en met eind oktober:
* Olieverfschilderijen van Jannie
Harting en foto’s Seringenpark van
Sjaak Koningen in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.
Tot en met 8 november:
* Nieuwe expositie in galerie SousTerre, Kudelstaartseweg met schilderijen en sculptures van 20 kunstenaars. Iedere zaterdag en zondag
open van 13 tot 17u.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jackie Sleper in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u. Workshop op
dinsdag 13 oktober.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in gemeentehuis. Schilderijen en portret-

Diversen
Donderdag 15 oktober:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
* Brandweer te gast bij PCOB in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad
vanaf 14.30u.
* Trainingsinstuif Basketbal Vereniging in Bloemhof, 18 tot 19u.
* Bijeenkomst KMTP voortuinkeuringen in Kudelstaart in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan 3, 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelen bij Oostend in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 16 oktober:
* Start kaarten bij FC Aalsmeer in
kantine Dreef vanaf 20.15u.
* Kaartavond bij BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 17 oktober:
* Snerttocht solexrijders. Start 9.30u.
Kudelstaartseweg 165.
* Postzegelruilbeurs in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 9.30u.
* Bingo voor senioren in de Reede,
Rijsenhout vanaf 13.30u.
* Lego Challenge workshop voor
jeugd 6-11jr in bibliotheek, Marktstraat van 15.15 tot 16.30u.
Maandag 19 oktober:
* Sport- en spelinstif voor jeugd in
Proosdijhal Kudelstaart, 9.30 tot 12u.
Tevens extra vrijzwemmen in Waterlelie deze herfstvakantie.
* Kunstles van Dion V in Studio’s
Aalsmeer vanaf 14u.
* Speelavond Allen Weerbaar in
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 20 oktober:
* Koffie-ochtend in Ontmoetingskerk Rijsenhout vanaf 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 21 oktober:
* Feestje 10 jaar Jeugdsportpas in
Proosdijhal Kudelstaart v/a 9.15u.
* Oost-Inn in de Mikado, Catharina
Amalialaan van 9.30 tot 11.30u. Van
14 tot 16.30u. spelletjesmiddag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Workshop versjes schrijven in
Boekhuis, Zijdstraat 12 vanaf 20u.
Donderdag 22 oktober:
* Speelavond DES in de Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 23 oktober:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 24 oktober:
* Lezing Jan Willem de Wijn over De
Redding van Aalsmeer in Historische Tuin vanaf 14u.
Zondag 25 oktober:
* Watertoren aan Westeinder, Kudelstaartseweg open van 13 tot 17u.
Vergaderingen
Donderdag 15 oktober:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Woensdag 28 oktober:
* Bijeenkomst OLGA over Wmo in ‘t
Baken, Sportlaan 86 vanaf 14u.
Donderdag 29 oktober:
* Raadsvergadering in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP

Rietveld Band: Geslaagd!
Aalsmeer - Nagenoeg ieder weekend trakteert cultureel café Bacchus op livemuziek en afgelopen
zaterdag 10 oktober was het knusse podium voor de Rietveld Band.
De zesmansformatie uit Aalsmeer
en omstreken trakteerde op swingende folkmuziek en hier is van genoten en op gedanst. Heerlijk om
te kijken naar dit actief bewegende gezelschap met Dick Kuin op
zang, gitaar en banjo, Hans Millenaar op zang, gitaar, banjo en ukelele, Remco de Hundt op accordeon en wasbord, Leen Mulder op fiddle en mandoline, Piet van Leeuwen
op bas en Ron Schalkwijk op drums.
De mannen hebben duidelijk plezier
in muziek maken met elkaar en dit
enthousiasme is voor publiek voel-

Films/Cabaret
Tot en met 25 oktober:
* Club van Sinterklaas, Hotel Transsylvanië,
De
Sneeuwkoningin,
Speurtocht Keet en Koen, en De
Boskampi’s. Voor volwassenen: The
Age of Adaline, Ja, ik wil, Still Alice
in Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Zaterdag 24 oktober:
* Cabaret van Berry ‘De Drenkeling’
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Vrijdag 30 oktober:
* Bond night met film ‘Spectre’ met
in Crown Cinema vanaf 21.15u.

ten. Te zijn tijdens openingstijden.

NIEUW:

AANBIEDING:

KOOPJE:

TIP:

Kleurige ukelele's
'Mahalo'
vanaf € 29,95

Klassieke gitaar
'CLX' 3/4
(diverse kleuren) € 69,-

Lessenaar
'Gypsy Roses'
(zwart) € 15,95

Dé kabelgigant!

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
baar en geeft energie. Zoveel energie dat het Hans zelfs gelukt is om
een groepje bezoekers over te halen
een polonaise te lopen. Conclusie:
Optreden geslaagd! Een prima oefening voor het Bierbokfestival over
twee weken in Amsterdam waar de
Rietveld Band het publiek met haar
muziek gaat vermaken.

Try-out van ‘De Drenkeling’
Aalsmeer - ‘De Drenkeling’ wordt
het vierde avondvullend programma dat cabaretier Berry in Bacchus
op het podium brengt. De intieme
sfeer en het directe contact met het
publiek is de motivatie om zijn tryout van zijn nieuwe voorstelling in
Aalsmeer te komen spelen op zaterdag 24 oktober. Afgeluisterd maar
niet gehoord, bekeken maar niet
gezien. Vrij maar toch gevangen.
Angstig maar vastberaden gaat hij

op zoek naar houvast, evenwichtigheid, gezonken nuances. Op zoek
naar enig reliëf in de oppervlakkigheid, naar een reddingsboei in een
oprukkende woestijn. De voorstelling op zaterdag 24 oktober begint
om 21.00 uur in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat 4. Kaarten zijn te bestellen via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch
via 0297-342657 (na 18.00 uur). Zaal
open vanaf 20.15 uur.

Topdrummer in Crown Theater
Aalsmeer - Mooie voorstellingen
voor jong en oud(er) in het nieuwe
lustrum-seizoen van Crown Theater Aalsmeer. Zo komt op 28 oktober Topdrummer Terry Bozzio naar
Aalsmeer en brengt hier een waanzinnige voorstelling. Maar ga zeker
ook naar Baantjer Live-2, naar Jandino, of naar Chez Brood, een geweldige muziektheatervoorstelling

over Herman Brood. Verder is er
Love The Beatles of de show van Simone Kleinsma. Voor de jeugd (en
ouders) zijn er voorstellingen, zoals SPIJT! van Carrie Slee, Robin
Hood en Suske en Wiske, de musical. Kortom, voor ieder voor wat wils.
Alle informatie over de voorstellingen is te vinden op de website www.
crowntheateraalsmeer.nl
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIjDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIjDEN BALIE BOUwEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wIjKINfORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
GEMEENTE-INfO OP wEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AfSPRAKEN BURGEMEESTER EN wETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERwERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INfORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIjN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEfOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

VANAf 1 OKTOBER 2015 IS DE DIENSTVERLENING
BIj DE BALIE BOUwEN & VERGUNNINGEN EN BALIE
BEDRIjVEN GEwIjZIGD
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen,
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een
afspraak maken via 020 – 540 4911.
PROGRAMMABEGROTING 2016 TER INZAGE
Op 29 oktober en 5 november behandelt de gemeenteraad de
programmabegroting 2016. Vanaf dinsdag 17 oktober staat de
programmabegroting op de website van de gemeente en liggen de stukken ter inzage bij de balie publiekszaken in het
gemeentehuis.
TER INZAGE LEGGING ONTwERPBESTEMMINGSPLAN
‘wOONARKEN – UITERwEG 180’ EN
ONTwERPBESTEMMINGSPLAN ‘1E HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN wOONARKEN’
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf
vrijdag 15 oktober 2015 tot en met donderdag 26 november
2015 het ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’
met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Woonarken ter inzage, dat in samenhang
met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
Plangebied
Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ bestaat uit een perceel achter de lintbebouwing van
Uiterweg 180. Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Woonarken’ ziet op een wijziging op de
planverbeelding van het plangebied van het bestemmingsplan
Woonarken ter plaatse van de Uiterweg 180.
Doelstelling bestemmingsplan ‘woonarken-Uiterweg 180’
Het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg 180’ beoogt twee
ligplaatsen voor permanente bewoning uit het bij de op dit
adres gevestigde jachthaven behorende water te verplaatsen
naar het achtergelegen perceel. In de huidige situatie bevinden de woonarken zich in een vrij smalle sloot voor op het
perceel.
Doelstelling bestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan woonarken’
Om te voorkomen dat het aantal woonarken voor permanente
bewoning toe kan nemen, dienen de oorspronkelijke ligplaatsen van de planverbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Woonarken” te worden verwijderd. Hierin wordt met
de voorgestelde eerste herziening van het bestemmingsplan
“Woonarken” voorzien.
Procedure
Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg
180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening
bestemmingsplan Woonarken’ liggen met de bijbehorende
stukken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage van 16
oktober 2015 tot en met 26 november 2015.
Inzien van het plan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als
het rechtsgeldige bestemmingsplan. Voornoemde ontwerpbestemmingsplannen liggen gedurende de bovengenoemde termijn voor een ieder ter inzage op de volgende wijze:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09V-OW01
respectievelijk NL.IMRO.0358.11B-OW01 en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.3014.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van
8.30 uur tot 20.00 uur.
- en in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen
in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1;
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.3016.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).
Indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de optie
‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht aan
Burgermeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Woonarken-Uiterweg180’ en/of ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Woonarken’. Degene die

buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor
contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
wET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Bilderdammerweg 120 (Z-2015/055297), het uitbreiden
van het bedrijfspand (ontvangen 7 oktober 2015);
- Elzenlaantje 3 (Z-2015/055690), het aanleggen van een
parkeerplaats (ontvangen 12 oktober 2015);
- Kudelstaartseweg 212 (Z-2015/055563), het plaatsen van
een dakkapel aan achterzijde en een schoorsteen aan de
voorzijde (ontvangen 9 oktober 2015);
- Oosteinderweg 13 (Z-2015/055314), het plaatsen van een
uitrit aan de voorzijde van de woning (ontvangen 8 oktober 2015);
- Oosteinderweg 583 (Z-2015/055066), het oprichten van
een dubbel woonhuis (ontvangen 7 oktober 2015);
- Stommeerweg 103 (Z-2015/055441), Het vervangen van
de kozijnen en voordeur (ontvangen 8 oktober 2015);
- Stuurboordstraat 6 (Z-2015/054961), het aanleggen van
een nieuwe in- of uitrit en brug) (ontvangen 7 oktober
2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- A.H. Blaauwstraat 1 (Z-2015/054678), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
(ontvangen 6 oktober 2015);
- Oosteinderweg 583 (Z-2015/055066), het slopen van bestaande woning t.b.v. nieuwbouw van een dubbel woonhuis (ontvangen 7 oktober 2015).
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Jasmijnstraat 4 (Z-2015/049476), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 8 oktober 2015);
- Legmeerdijk 121 (Z-2015/048472), het kamergewijs verhuren van de woning aan maximaal 6 personen (verzonden
8 oktober 2015);
- Primulastraat 30 (Z-2015/039159), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 8 oktober 2015);
- Stationsweg 8 (Z-2015/042067), het renoveren van het
dak en het plaatsen van kozijnen (verzonden 12 oktober
2015).
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- A.H. Blaauwstraat 1 (Z-2015/054678), her verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
(verzonden 9 oktober 2015);
- Geniedijk 30 (Z-2015/054413), het verwijderen van asbesthoudende golfplaten (verzonden 9 oktober 2015);
- Van Cleeffkade 3 (Z-2015/053977), het saneren van asbest in de opslagruimte en cv-ruimte (verzonden 7 oktober
2015);
- Witteweg 64 unit IV-20 (Z-2015/054171) Melding Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf voor het
bereiden van voedsel (verzonden 9 oktober 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIjKE KwALITEIT
(VOORHEEN wELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
ExPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015
AANwEZIGHEIDSVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 30b
van de Wet op de kansspelen voor het aanwezig hebben van
één of meerderede kansspelautomaten de volgende vergunning is aangevraagd:
- Dreef 5 (Z-2015/054533), café/discotheek Feesterij De
Bok, ontvangen 1 oktober 2015
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Stommeerweg 72 (Z-2015/054576), bruiloft op 16 oktober
2015 bij Bar Bistro Joseph Aalsmeer (akkoord op 6 oktober
2015)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
TER INZAGE
t/m 26-11-15 ontwerp omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbehorende stukken)

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

Aalsmeer - Winkeldiefstal is niet
te voorkomen, maar de risico’s zijn
wel te verkleinen als winkeliers alert
zijn. Dat is het idee achter de Secret
Scan. In het kader van de Week van
de Veiligheid boden de gemeenten
Amstelveen en Aalsmeer ondernemers aan mee te doen aan een Secret Scan. Winkeliers reageerden
enthousiast. Op 5 oktober vond de
Secret Scan bijeenkomst in de Mikado in Oosteinde plaats voor de

deelnemende ondernemers uit beide gemeenten.
Burgemeester Jeroen Nobel, portefeuillehouder Openbare Orde en
Veiligheid: “Het is belangrijk dat de
winkelgebieden in onze gemeente veilig zijn. Veilig voor ondernemers én bezoekers. Ondernemers
kunnen ook zelf veel aan veiligheid
doen. De Secret Scan geeft hen inzicht in hoe ze de veiligheidsrisico’s
kunnen verkleinen en criminaliteit

kunnen voorkomen.” Bij een Secret
Scan bezoekt een ‘mystery shopper’ de deelnemende ondernemers
en scant de veiligheid en beveiliging van hun winkel en de omgeving. Bij een aantal winkeliers kon
de ‘mystery shopper’ ongezien goederen meenemen.
Op de bijeenkomst in de Mikado
werd de Secret Scan, onder grote
belangstelling van de deelnemende
ondernemers, afgesloten in het bijzijn van burgemeester Jeroen Nobel. Tijdens de avond kregen winkeliers nuttige tips over hoe ze de veiligheid en beveiliging in hun winkel
kunnen verbeteren. Ook kregen ze
hun ‘gestolen’ goederen terug.

Facebook “f ” Logo

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

VOOR MEER INfORMATIE: www.AALSMEER.NL
Secret Scan voor veiligheid
ondernemers en bezoekers
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“Diepe buiging. Chapeau”

Presentatie 1e kinderboek
van Theodore van Houten

Samenwerking gemeente en Kunstploeg

Selfies 220 Aalsmeerders
2 weken in gemeentehuis
Aalsmeer - In samenwerking met
de gemeente is het De Kunstploeg
gelukt om het Selfie van Aalsmeer
twee weken lang in de burgerzaal
van het gemeentehuis te exposeren.
In die burgerzaal is vanaf maandag
een zwart/wit schilderij van vier bij
zes meter te zien. In dat schilderij
220 zelfportretten van bekende en
onbekende Aalsmeerders. Elk heeft
er een eigen plekje gekregen. Het
is zondermeer een bezoekje waard.
Het Selfie-project was al eerder te
zien tijdens de twee dagen van de
Kunstroute van Aalsmeer. Zeker
1000 bezoekers zagen toen 220 verschillende zelfportretten van evenzoveel Aalsmeerders.
De zelfportretjes zijn verrassend
en ontroerend. Photoshop en meer
van dat soort moderne gereedschap
hebben geen kans gekregen. De
Kunstploeg schreef er geschiedenis
mee. Het Selfie van Aalsmeer geeft
een beeld van de Aalsmeerse samenleving in deze eeuw, zoals het
nu is.
De diversiteit onder de deelnemers
was ook groot en dat hoort ook zo
bij een community kunstwerk als dit.
De kijker krijgt als het ware een blik
in de ziel, het Selfie van Aalsmeer.
De Kunstploeg is trots op het resultaat en het aantal deelnemers dat
deze uitdaging, want dat was het
wel, hebben durven oppakken.

Maar liefst drie basisscholen, de
Zuid-Ooster, de Antoniusschool en
de Hoeksteen, hebben meegedaan
aan dit project. De Kunstploeg is blij
dat ook Het Tweede Thuis dit jaar
heeft meegedaan met een aantal
kunstenaars uit verschillende vestigingen.
En ook een klein aantal leden van
het Aalsmeers gemeentebestuur
hebben het aangedurfd een zelfportret te maken. Die spelen nu een
thuiswedstrijd. En dan zijn er nog de
zelfportretten van de vrije schilders,
want zonder vrije schilders maakt
zo’n project geen kans. De kwaliteit
van de werkstukken is daarbij soms
verrassend hoog.
Voor het vervaardigen waren maar
een paar spelregels, heb plezier en
schilder alleen het eigen hoofd in
zwart wit. Verder was alles toegestaan van aangezicht tot profiel, van
onder naar neus en kin of van boven naar beginnende kaalheid. Zolang het maar het eigen hoofd was,
mocht het zelfportret in alle stijlen
gemaakt worden. En dat is ook gebeurd.
Het Selfie ligt nu als een tegelmozaiek te pronken in het gemeentehuis
alsof het er al jaren ligt. Als u het
Selfie in alle rust wilt bekijken in de
burgerzaal is dat het best na twee
uur ’s middags te doen. De meeste publieksbalies zijn dan gesloten.
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heerste er een ambivalente sfeer in
de pianobar in het Crown Theater.
De teleurstelling was groot dat Theodore van Houten om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn bij
een gebeurtenis waar hij een centrale rol zou spelen. Daarnaast was
er de spijt dat hij een warme deken
van complimenten misliep, zijn door
hem geschreven kinderboek niet
zelf kon signeren en ook de KCA
Cultuurprijs niet persoonlijk uit handen van wethouder Gertjan van der
Hoeven kon ontvangen.
De tijd die Theodore nog wacht, is
voor hem een stimulans om nog
harder te werken dan hij altijd al
deed. Wie zijn naam zoekt op internet, zal duizelen van wat deze geboren en getogen Aalsmeerder allemaal heeft gepresteerd. De vele publicaties die hij op zijn naam
heeft staan, zijn grote liefde voor de
Russische muziek, zijn belangstelling voor de zwijgende film, voor de
Tweede Wereldoorlog, het lijkt allemaal te veel voor een mensenleven. Vooral in Aalsmeer liet Theodore zich niet onbetuigd. Wie heeft
er geen heimwee naar de zondagmiddagen in De Oude Veiling waar
in ‘Talk of the Town’ de meest interessante interviews werden gehouden met schrijvers, filmmakers, actrices, en met meer en minder bekende Aalsmeerders. Zijn veel gelezen boek ‘Een ernstig geval’ beleefde meerdere drukken en werd door
de recensenten beloond met vele
sterren. Zijn archief bestaande uit
190 mappen – nu in het bezit van
de gemeente – is een bron van informatie over de Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer. Zijn columns wer-

den gevreesd en bejubeld om zijn
scherpe pen. Want Theodore zag er
nooit tegenop zijn ongezouten mening te geven – en dat doet hij nog
steeds niet. En nu dan een kinderboek, ‘Walt, Jean en de sprookjeswinkel’ en ‘De Bosrandcup’, verhalen die zo ongelooflijk geestig zijn
en gelardeerd met woordgrapjes,
dat zij kinderen zullen aanspreken
omdat zij als ‘grote mensen’ worden
gezien.
Op uitdrukkelijk verzoek van de
schrijver las Marja Vreeken – docente van basisschool OBS Kudelstaart – een aantal pagina’s voor.
En dat kan je wel aan Marja overlaten. Ook de bijdrage van illustratrice Elsbeth Gorter was enig, zij vertelde hoe zij als kind de houten roltrappen van de Bijenkorf heeft ervaren, het vliegende tapijt uit de Efteling; die ervaring is terug te vinden in de tekeningen van het boek
dat 64 pagina’s telt en waarvan een
deel van de opbrengst bestemd is
voor het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) en voor KIKA (De stichting Kinderen Kankervrij. De boekjes zijn via de reguliere boekwinkels
te bestellen.
Verdiend!
Dat Theodore nu de KCA Cultuurprijs heeft ontvangen, zal hem zeker deugd doen. Hij vond al jaren
geleden dat hij de prijs verdiende,
die steeds maar weer aan zijn neus
voorbij ging. Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) eert een man
waarvoor men alleen maar een diepe buiging kan maken. Chapeau
Theodore, blijf nog maar even bij
ons!
Janna van Zon

Schrijver zelf niet aanwezig

Cultuurprijs Aalsmeer voor
Theodore van Houten
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heeft wethouder Gertjan van der
Hoeven de Aalsmeerse cultuurprijs
uitgereikt aan Mien, de zus van Theodore van Houten, in Crown business studio’s. De bekende schrijver, columnist, presentator en voordrachtskunstenaar kon wegens een
ernstige ziekte helaas niet zelf de
prijs in ontvangst nemen. De prijs
werd uitgereikt tijdens de presentatie van het kinderboek van Theodore met de titel ‘Walt en Jean, de
Sprookjeswinkel/de Bosrandcup’.
De cultuurprijs Aalsmeer bedraagt
2250 euro en de stichting Kunst en
Cultuur Aalsmeer is verantwoordelijk voor het voordragen van kandidaten voor de prijs.
Een citaat uit het juryrapport over
Theodore: “Theodore van Houten
is geboren en getogen in Aalsmeer,
mede door zijn liefde voor zijn geboortedorp heeft hij zich jarenlang
intensief verdiept in de geschiedenis van Aalsmeer en enthousiast bijgedragen aan de kunst en cultuur
van Aalsmeer.”
Theodore is bekend van zijn publicaties over Aalsmeer in de Tweede
Wereldoorlog, verder genoot hij bekendheid als columnist Floris T. Bovendien heeft Theodore jarenlang
mede de Talk of the Town georganiseerd en gepresenteerd in De Oude
Veiling. De Talk of the Towns waren
spraakmakende interviews met interessante personen van binnen en
buiten Aalsmeer.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ik vind het erg jammer dat ik
de cultuurprijs niet persoonlijk aan

Theodore heb kunnen overhandigen. Dan had ik hem kunnen bedanken voor zijn grote inzet voor het
Aalsmeerse culturele leven als ‘professionele’ vrijwilliger.”
Bijzonder verdienstelijk
De gemeente wil er met haar cultuurbeleid voor zorgen dat zoveel
mogelijk Aalsmeerders actief deel
kunnen nemen aan culturele activiteiten. Daarbij gaat de gemeentelijke aandacht vooral uit naar de
jeugd en de vele vrijwilligers die het
culturele verenigingsleven mogelijk maken. Een van de stimulansen
is het uitreiken van de twee jaarlijkse Cultuurprijs. Deze prijs gaat naar
een persoon of instelling die zich
in het bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt voor kunst en cultuur in
Aalsmeer.

Popkoor bestaat vijf jaar

Concert jarig Soundsation
met Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Popkoor Soundsation bestaat dit jaar vijf jaar. Het koor
is inmiddels gegroeid tot 70 leden
en zingt een breed repertoire welke zij graag willen presenteren. Tijd
dus voor een lustrumconcert en deze staat gepland op zaterdag 14 november om 20.00 uur in de gezellige sferen van The Beach aan de
Oosteinderweg, 247a. Het thema
is Soundsation in Harmonie en dat
komt tot uitdrukking in de samen
werking met Aalsmeers Harmonie.
Een paar ‘gouwe ouwe’ uit het repertoire van afgelopen 5 jaar zullen

ten gehore worden gebracht, maar
ook veel nieuwe songs. Met als klap
op de vuurpijl een aantal liederen
samen met Aalsmeers Harmonie,
zoals een Phil Collins medley, Vivre,
Rosanna en Iedereen is van de wereld!
Aalsmeers Harmonie zal uiteraard
ook zelf een aantal nummers spelen. De eerste gezamenlijke repetitie heeft inmiddels plaatsgevonden
en kan veelbelovend genoemd worden. Kortom, het wordt een muzikale avond die u niet mag missen.
Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar

Davanti van hoog niveau

Dertien nachtegalen in
de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober
nam vrouwenensemble Davanti bestaande uit dertien nachtegalen en dirigente Alice Roes het publiek
mee op reis. 12 vlaggen uit 12 verschillende landen sierden het podium van de Doopsgezinde Kerk. Er
werd loepzuiver gezongen in vele talen. Davanti ziet zich zelf als
een veelzijdige groep zangeressen met zuiverheid, balans en koorklank hoog in het vaandel. Dat Davanti hiermee diverse prijzen heeft
behaald en hen ook binnenkort een
optreden wacht in het concertgebouw, lijkt als vanzelfsprekend maar
dat kan nooit worden behaald als
daar niet een gedisciplineerde training en heel veel plezier in het zingen tegenover staat. Het programma: ‘Zingen in talrijke talen’ bestond uit korte liederen van componisten zoals o.a. Johannes Brahms
(wist u dat deze geboren is in een
sloppenwijk?) Felix Mendelssohn,
de Nederlandse componist Henk
Badings, en andere minder bekende componisten uit Japan, Finland,
Rusland Ierland, Hongarije. Tsjechië
en Argentinië. Uit het hoofd en in de
taal van de componist werden de
liederen gezongen en dat gebeurde op zo een wijze dat je de betekenis van de tekst kon voelen zonder deze echt te verstaan. Dát is de
grote kracht van Davanti. Opbouw
en afwisseling zijn zo op elkaar af-

gestemd dat je als luisteraar steeds
weer muisstil de klanken in je op
kan nemen. Davanti zingt hartveroverend spontaan maar weet het bij
sommige stukken ook heel klein te
houden, het levert een spanning op
waarbij je op het puntje van je stoel
gaat zitten. En zoals Ineke van Bemmelen haar solo zong, wat een sereniteit! Pianiste Hanneke Maarse leverde bij een aantal liederen de juiste begeleiding.
Kortom, een avond van een zeer
hoog niveau, het enige minpuntje
was het applaus tussen door. Bij het
luisteren naar Davanti zit je als het
ware in een vacuüm, in een droomwereld, waaruit je telkens wreed
verstoord wordt door handgeklap.
Heel jammer… eigenlijk moet er afgesproken worden dat pas aan het
eind van de uitvoering de waardering van het publiek uitbundig mag
worden getoond. Dat zou de sfeer
zeer ten goede komen.

via de website www.soundsationaalsmeer.nl en bij de leden van het
koor en van Aalsmeers Harmonie.

De toegangsprijs is 12,50 euro, inclusief een consumptie in de pauze.
De zaal gaat open vanaf 19.30 uur.

Brothers-4-Tune
Dit kwintet afkomstig uit Castricum wist het publiek met hun performance en teksten voor zich te
winnen. Davanti heeft het niet nodig om hun tijd te delen met anderen hun optreden is afwisselend genoeg, maar de vijf heren charmeerden op zo een wijze dat er ook voor
hen een gul applaus klonk.
Janna van Zon

Theatertip!

Miranda in gesprek met Jochem van Gelder en Ron Bons.

Speciaal voor kinderen mét hun grootouders

Herinneringen ophalen in
‘Verboden voor ouders’
Aalsmeer - ‘Verboden voor Ouders’ is de allereerste theatervoorstelling, speciaal voor kinderen..
mét hun grootouders. Jochem van
Gelder, bekend van onder andere
Praatjesmakers, maar tegenwoordig druk bezig voor SBS6 met ‘Bonje met de Buren’, ‘Het Beste Idee van
Nederland’ en sinds kort de nieuwe
serie ‘Waarom Wachten’, heeft deze heerlijke show geschreven samen met Ron Bons. Ron is net als
Jochem, begonnen als bandparodist
en veelvuldig in het theater te aanschouwen. Meer achter dan voor de
schermen. Hij is een rasartiest; dagvoorzitter, acteur en noemt zichzelf
sferemoniemeester. “Ik maak graag
mensen blij.” Aldus Ron in een interview dat deze krant had na de
voorstelling in de kleedkamer van
een ander theater. “Ik heb graag interactie met het publiek. Ik ben tevens dramadocent en regisseur van
jeugdtheater en goed met kinderen
en bovenal vader. En ja sfeer creëren vind ik belangrijk.” Jochem is
ook vader van volwassen kinderen,
maar hoopt voorlopig nog geen opa
te worden. “Dat mag nog wel een
jaar of zeven duren.” Zegt hij. “Dan is
de oudste rond de dertig.” Toch is de
voorstelling specifiek bedoeld voor
opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. Hoe is dat idee zo ontstaan? Jochem: “Omdat het gewoonweg nog
niet bestond voor die doelgroep. We
gaan in op de mooie, speciale band
tussen grootouders met hun kleinkinderen. Dit is onze eerste theatervoorstelling samen. We beleven er
heel veel plezier aan en halen energie uit de zaal. Ik heb ook wel zin in
Aalsmeer. Heb onze poster daar al
zien hangen, want ik ben de laatste
maanden veelvuldig voor opnames
in de studio geweest.”
Herinneringen ophalen
In de voorstelling ‘Verboden voor
Ouders’ worden herinneringen opgehaald en vertellen Jochem en Ron

over hun eigen bijzondere opa’s en
oma’s. Het geeft een nostalgisch
gevoel. Kinderen kunnen meedoen
en meezingen. De verhaallijn is zeer
begrijpelijk voor de kleintjes, maar
ook zeer vermakelijk voor de ouderen. Ron vertelt over zijn opa die
drummer was en Jochem mocht
als klein manneke op opa z’n koffer staan om naar het voetballen te
kunnen kijken vanuit het dakraam.
Die koffer speelt een rol in het stuk,
want wát zit daar nou precies in?
Ook speelt er een boze buurman
mee, dubbelrol van Van Gelder, die
via videobeeld wordt neergezet. De
voorstelling duurt een uur en een
kwartier en is zonder pauze. De
twee enthousiaste toneelspelers tot
slot: “Het is een feestje voor opa’s,
oma’s met hun kleinkinderen. Ze
mogen lekker ongedwongen genieten van elkaar en de speciale band
die ze hebben. Wij vinden het zo belangrijk dat die band wordt gekoesterd en daarom krijgen de kinderen
aan het einde nog een leuke verrassing mee. Dus lieve opa’s, oma’s
en kleinkinderen van Aalsmeer en
omstreken; Bij deze een meer dan
hartelijke uitnodiging om te komen
naar onze voorstelling voor de speciale doelgroep, maar.. móchten de
ouders geen oppas kunnen regelen, nou ja, dan mogen ze wel mee
hoor. Komt dat zien! Mijn opa, mijn
opa, mijn opaaaa, in heel Europa is
er niemand zoals hij!!”
Wilt u met uw kleinkinderen naar
deze unieke voorstelling? Of is het
misschien leuk om ze kaartjes van
de theatershow cadeau te doen?
Ga dan naar www.crowntheateraalsmeer.nl. Er worden op zondag
15 november twee voorstellingen
gespeeld. Om 11.00 uur en om 14.00
uur. De reguliere prijs is 16 euro vijftig, maar in combinatie met een familiepakket slechts 14 euro. Kijk op
de website naar de voorwaarden.
Door Miranda Gommans

Bazaar in ‘t Kloosterhof:
Gezellig en heel geslaagd
Aalsmeer - Het weer werkte mee
afgelopen zaterdag voor de jaarlijkse bazaar in ’t Kloosterhof. Binnen en buiten scheen de zon en velen wisten de weg weer te vinden
naar dit gezellige evenement, georganiseerd door de ‘Vrienden van ’t
Kloosterhof’. Bewoners, familie, kinderen en belangstellenden genoten
van alle activiteiten. Al op afstand
kwam de geur van de heerlijke oliebollen je tegemoet, die weer gretig
aftrek vonden. En kinderen beleefden buiten plezier aan het springkussen. Bij binnenkomst klonk gezellige muziek en in de hal stonden
de eerste attracties, zoals het raden
van de prijs van boodschappen, of
het aantal pepernoten, meedoen
aan de grote verloting met prachtige prijzen, of een plantje of bloemetje kopen voor een zacht prijsje.
In de grote zaal was het een drukte van jewelste en draaide het Rad
van Avontuur op volle toeren, waarbij weer veel mooie prijzen waren te
winnen. Dat kon ook bij alle andere spelletjes, zoals enveloppen trekken, het muizenspel, de ballenbak
of de grabbelton. De handwerk-

club had ook weer een groot aanbod aan mooi gemaakt eigen werk!
Ook voor de inwendige mens werd
goed gezorgd. Het was weer ouderwets gezellig in en om ’t Kloosterhof.
Dit alles zorgde voor een mooie opbrengst van bijna 4000 euro netto,
waarvan weer veel extraatjes voor
de bewoners verzorgd kunnen worden. Dank aan alle bezoekers, royale sponsoren en alle vrijwilligers.
De bazaar in ‘t Kloosterhof gemist?
Volgend jaar een nieuwe kans, want
ook in 2016 wordt deze gezellige activiteit weer georganiseerd.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Amerikaanse Jennifer Holik te gast

Speciale lezing in Crash

Foto: www.kicksfotos.nl

Plannen voor komend jaar zijn veelbelovend

Kunstkasten op Praamplein
een bezienswaardigheid
Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober
kon het winkelend publiek een gelukkige wethouder tegenkomen.
Gertjan van der Hoeven wreef zich
eens in de handen, had een lach van
oor tot oor en verwelkomde kunstenaars en publiek met de woorden:
“Dit is nu iets wat ik zo graag wilde!.” En wat wil de wethouder dan
zo graag? Kunstprojecten in de
openbare ruimte die door en voor
de Aalsmeerders tot stand komen!
Het bevordert de leefbaarheid en de
sfeer van het dorp. Mensen maken
door middel van kunst makkelijker
contact met elkaar, leren elkaar beter kennen. Sinds twee jaar wordt de
subsidie voor kunst en cultuur anders verdeeld. Initiatieven van bewoners - gedragen door meerdere
bewoners - kunnen nu met een financiële ondersteuning van de gemeente worden uitgewerkt en uitgevoerd. Dat levert verrassende resultaten op. Zo zal er dit jaar nog
op een zijgevel aan de Julianalaan
een door een wijkbewoner gemaakt
gedicht te lezen zijn. Al verwezenlijkt is: Het stoepenplan in het centrum van Aalsmeer: Het Veldboeket,
bedacht en georganiseerd door de
Kunstploeg. Maar liefst 500 mensen
deden aan dit project mee. Dit jaar
waren het de 220 gemaakte selfies,
geschilderde portretten met daarbij
een kleine persoonlijke beschrijving.
Al tijdens de kunstroute luid bejubeld en nu te zien in de burgerzaal
van het Gemeentehuis.
Verbeterdebuurt.nl
Zaterdag werd het initiatief van Lex
Bergkamp gerealiseerd. Via de site verbeterdebuurt.nl ontvouwde
hij zijn plan: Het beschilderen van
de elektriciteitskasten - gezien tijdens een zeven weken durende
reis in Australië. De medewerking
van de gemeente en nutsbedrijven
verliep zo voorspoedig dat op deze zonnige zaterdag op het Praamplein een feestelijke start gemaakt
kon worden. Zes kunstenaars beschilderden elektriciteitskasten onder een overweldigende belangstelling en de reacties waren ongekend positief. “Dit is prachtig, dit is
nou eens een keer geen verspilling”,
was een opmerking van een voorbijganger die de kunstkast gemaakt
door Bob van den Heuvel bewonderde. Zijn geschilderde flessen zijn

gewoon te mooi om in de glasbak
te gooien. “Mevrouw, mevrouw”, DionV waarschuwde een parkeerster.
“Als u uw auto hier neerzet dan kunnen er spatten verf op komen.” Lachend werd de auto een stukje verderop gezet. De performance van
DionV trok als altijd publiek en de
door hem geschilderde Mercedes
van Cor Millenaar werd rondom bewonderd. Femke Kempkes wist jong
en oud naar de door haar voorbewerkte kast (schuin tegenover de
Historische Tuin) te lokken. Penseeltjes en kloddertjes verf wachtten op
creatieve handen. En aan het eind
van de dag waren achter alle ramen
fleurige bloemen geschilderd. Dave Moespot (tegenover de Historische Tuin) noemt zijn ontwerp Sticker-art. Achtergrond en voorstelling
vormen een mooie eenheid. Dat Dave afkomstig is uit de grafische wereld zal niemand bij het zien van de
kunstkast verbazen. En dan de creatie van Karin Borgman, (bij de steiger tegenover de supermarkt). Zij
verbeeldt op een tedere, originele en komische wijze de levensloop
van de Aalsmeerders. Het spelende kind dat verwarmd wordt door
de zon, een bootje met vrolijke mensen over het kabbelende water, de
vliegtuigen, de fietsende mens en
tot slot de oudere bewoner met rollator of rolstoel. Initiatiefnemer Lex
Berghuis liet zich ook niet onbetuigd. Hij schilderde de Aalsmeerse
vlag met daarbij de informatie voor
het kunstkast project, want dat dit
niet beperkt blijft tot het Praamplein
is duidelijk.
De gemeente heeft subsidie voor
volgend jaar al toegezegd. Het werd
een dag met een gouden randje, de
zon scheen volop en mede door Jolande Verboom en Caroline Misseyer - die over een groot organisatietalent bezitten - waren ook de
winkeliers gul en vrijgevig. Ab Müller zorgde voor een heerlijke lunch,
Epifanes leverde verf, Wijnhandel
Wittebol hielp met de cadeau flessen wijn en de manager van Albert
Heijn kwam regelmatig foto’s maken. Hij genoot zichtbaar. En natuurlijk de bewoners zelf, wat een
enthousiasme! De spontaan bedachte plannen voor komend jaar
zijn veelbelovend! Voor meer informatie kunstkas@hotmail.com.
Janna van Zon

20 Jaar kunst en cultuur in Aalsmeer

Feestje voor vrijwilligers
en donateurs van KCA
Aalsmeer - Het Oude Raadhuis
was vrijdag 9 oktober jongstleden
bijna te klein voor al die vrijwilligers en donateurs die ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van
Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer
door het bestuur werden getrakteerd op een feestje. Nu waren zij
eens te gast in het Oude Raadhuis.
Tijdens de avond droeg de gemeente ter gelegenheid van het KCA-jubileum het Oude Raadhuis symbolisch over aan Stichting Beheer Oude Raadhuis Aalsmeer (BORA).
Voor de culturele omlijsting zorgden dorpsdichter Marcel Harting,
het Aalsmeers Saxofoon Kwartet en
KCA’er van het eerste uur Pierre Tuning.
Dorpsdichter Marcel Harting opende de avond met een poëtische
maar vooral ook kritische beschouwing op 20 jaar KCA. Een optreden
van het Aalsmeers Saxofoon Kwartet gaf het Oude Raadhuis een ex-

tra feestelijk tintje en toonde eens te
meer aan hoe waardevol dit bijzondere gebouw is, niet alleen als tentoonstellingsruimte maar ook voor
dit soort ‘huiskamerconcerten’.
“20 Jaar KCA hebben Aalsmeer verrijkt met een traditie van tentoonstellingen,
theatervoorstellingen
en concerten, van klassiek tot modern en jazz voor een breed publiek, van jong tot oud”, zo voorzitter Marian Kaaijk in haar toespraak. “KCA is als het ware de spin
in het web van Kunst en Cultuur in
Aalsmeer en Kudelstaart. Maar KCA
zou niet kunnen bestaan zonder de
meer dan 100 loyale vrijwilligers en
de meer dan 600 enthousiaste donateurs en sponsors. Heel hartelijk
dank!”
Het Oude Raadhuis dreigde in diverse bezuinigingsrondes van de
gemeente te sneuvelen, maar kan
nu met de overdracht van het gebouw aan beheerstichting BO-

Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
24 oktober ontvangt Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
gastspreker en Tweede Wereldoorlog onderzoeker Jennifer Holik. De
Amerikaanse onderzoeker, spreker
en schrijfster geeft éénmalig een lezing in het museum. Jennifer Holik
geniet internationale bekendheid
door haar onderzoek aangaande
de Tweede Wereldoorlog, naar militaire, historische en genealogische
achtergronden. Tijdens haar bezoek
aan Europa geeft ze lezingen waarbij ze het Crash museum als eerste
aandoet. Deze Engelstalige lezing
is door bezoekers van het museum
bij te wonen. Naast het geven van
lezingen schrijft ze boeken met als
onderwerp de Amerikaanse soldaten die vochten in Europa om mee te
helpen de bezette gebieden te be-

vrijden van de Nazi’s. Hierbij vertelt
ze ook hoe en waar mensen informatie kunnen krijgen over omgekomen, vermiste of krijgsgevangen leger- en luchtmachtpersoneel. Daarnaast maakt Jennifer deel uit van
het World War Two History Network,
waar zij assistentie verleent aan de
groep genealogie. Tijdens haar lezing presenteert ze de nieuwe website ‘World War II Research and Writing Center’, die op deze dag voor
het eerst online gaat. Na haar lezing zal het mogelijk zijn om boeken
door haar geschreven te laten signeren. De lezing (Engelstalig) begint
om 13.00 uur. De plaatsen zijn beperkt en vol is vol! Opgeven kan bij
het museum of via de website. Het
museum is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460 in Aalsmeerderbrug.

Allemaal feestjes bij lokale omroep

Joke Wegman 20 jaar bij
Radio Aalsmeer zaterdag
Aalsmeer - Radio Aalsmeer verzorgt iedere dag radioprogramma’s
voor Aalsmeer, Kudelstaart en wijde omgeving. Daarvoor is een grote groep vrijwilligers verantwoordelijk, zij steken wekelijk hun ziel en
zaligheid in het radiowerk. De één
is net begonnen, de ander doet dit
al jaren. Zo viert Joke Wegman komende zaterdag haar 20-jarig jubileum. Op 15 oktober 1995 maakte
Joke Wegman haar debuut bij Radio Aalsmeer. Op zaterdag 17 oktober 2015, twintig jaar later, staat de
omroep tijdens het Weekend Magazine uitgebreid stil bij dit jubileum.
Omdat Joke een actueel programma
presenteert, kan niet te diep in op
de inhoud van het programma ingegaan worden, maar gezellig wordt
het zéker. Er komt bezoek langs in
de studio, er wordt teruggeblikt op
twintig jaar presenteren, de lekkerste muziek is te horen en er wordt
aandacht besteed aan het lokale
nieuws. Tenslotte zal Joke ook bellen met Peter Römer, die commissaris Buitendam speelt in de voorstelling Baantjer Live – 2. Kortom, het
gaat een gezellige middag worden
van 14.00 tot 17.00 uur!
Jarige presentator
Vandaag, donderdag 15 oktober kan
in ‘Halte Zwarteweg’ geluisterd worden naar een interview met Mieke
van Arem. Zij is locatieverantwoordelijke van Heliomare aan de Zwarteweg. Zij vertelt met welke veranderingen Heliomare te maken heeft
en krijgt door de bezuinigingen in
de zorg en hoe Heliomare daarmee
omgaat. Dit alles aangevuld met leuke muziek en een column. ‘s Avonds
is er vanaf 22.00 uur weer een aflevering van ‘Aalsmeer by Night’
en dit keer wordt dat een bijzondere uitzending. Presentator Meindert
van der Zwaard zit die avond precies één jaar achter de ‘Aalsmeer by
Night’-microfoon. Vorig jaar nam hij
het stokje over van Rinus en Sandra.
Het feestje wordt extra luister bijgezet met het tweede deel van de ‘October Eighties’, terug naar de muziek
uit de jaren tachtig.

een volle rode of een sprankelende rosé worden. Om 12.00 uur volgt
het programma ‘Aalsmeer Politiek,
waarin deze keer het CDA te gast is.
Op de website van Radio Aalsmeer
kunt u zien welke politici zullen aanschuiven.
Let’s go en Vrijdagavondcafé
Kim en Joey krijgen in ‘Let’s Go’
vrijdag 16 oktober vanaf 18.00 uur
weer bezoek van Vince de kinderburgemeester van Aalsmeer. Tevens
van alles over yoga, Aletta komt
daar namelijk over vertellen. Vragen voor Vince of Aletta kun je mailen, achterlaten op Facebook of Instagram en je kan ook bellen tijdens
de uitzending of even mee chatten.
Langskomen en live je vraag stellen kan natuurlijk ook. Ook het ‘Vrijdagavondcafé’ (21.00 tot 23.00 uur)
bakt er graag op los en zal de vraag
hoe koekjes zijn ontstaan beantwoorden. Huiskok Marc Eveleens
geeft hier en op nog veel meer vragen antwoord in zijn maandelijkse
radiorubriek ‘Marc’s Culinaire Kookwekker’. Presentator Ron en Caroline ontvangen verder gasten met actuele onderwerpen in de studio. Tinca, de winnares van twee kaarten
voor het concert van Ruth Jacott in
Aalsmeer schuift aan en komt vertellen hoe ze heeft genoten.

Wijn en politiek nieuws
Voor het programma ‘Sem op Zaterdag’ heeft presentator Sem van
Hest komende zaterdag, ondanks
het vroege uur (11.00 uur), gekozen
voor het thema ‘wijn’. De muzikale
omlijsting bij dit idee zal een combi van een fris wit wijntje, dan weer

Prince in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag was Eef Niezing, voorzitter van FC Aalsmeer
en onderwijsbestuurder te gast in
de talkshow ‘Door de Mangel’. Een
man die vastberaden maar met
de nodige humor een toekomstvisie wil neerzetten. Niezing koos
als 98ste gast iemand uit zijn nabije omgeving. Penningmeester, eigenaar van de Antenna Uitzendbureaus en Prince-fan Frank Springintveld zal komende maandag 19
oktober om 19.00 uur ongetwijfeld
garant staan voor een interessante
uitzending. Komende maandag zullen presentatoren Mylène en Elbert
ook bekend maken wie de bekende
100ste gast wordt in ‘Door de Mangel’. ‘De Top 10 van…’ ontvangt deze week Cor Millenaar als gast en hij
mag zijn 10 favoriete nummers laten horen.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep
van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via 105.9 FM in
de ether, 99.0 FM op de kabel en via
de livestream op de website: www.
radioaalsmeer.nl.

RA gelukkig behouden blijven voor
kunst en cultuur.
Piet Tas, voorzitter van BORA, memoreerde in een korte toespraak
het moeizame en vooral langdurige
traject om daar te komen. “Maar”, zo
zei Piet Tas: “Nu kunnen we samen
met onze vaste huurder KCA doorgaan met het uitvoeren van ambitieuze plannen voor dit Aalsmeerse kunst- en cultuurhuis.” De overdrachtsakte was al getekend, maar
symbolisch werd de overdracht van
het Oude Raadhuis nog eens bekrachtigd met het plaatsen van
handtekeningen op een groot boord

door Piet Tas en cultuur-wethouder
Gertjan van der Hoeven.
KCA’er van het eerste uur Pierre Tuning trakteerde de gasten vervolgens met even humoristische als
scherpzinnige en kritische conference over 20 jaar diepte- en hoogtepunten om kunst en cultuur in
Aalsmeer tot bloei te brengen.
Marian Kaaijk tot slot: “KCA gaat
door om Aalsmeerders samen te
brengen voor inspiratie, beleving,
gedachtewisseling, creatieve impulsen en puur genieten.” Het bleef die
vrijdag nog lang gezellig in het Oude Raadhuis.

De Schijnwerper op...

Lennard Gols:
“Cultuur is zo leuk”
Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. De vorige keer vertelde kunstenares Femke Kempkes over dat van haar. Dit keer
wordt het even ietsje anders: Lennard Gols woont namelijk in Haarlem, maar heeft hier wel zijn werkgebied. Hij zet zich met ziel en zaligheid in om Cultuurpunt Aalsmeer
onder de aandacht te brengen bij
vooral jongeren.
Wie ben je?
“Mijn naam is Lennard Gols. Ik ben
26 jaar oud. Ik ben geboren in Arnhem, heb mijn leven lang gewoond
in Deventer en ben door de liefde
terechtgekomen in Haarlem. We,
mijn vriendin Carolien en ik, wonen
daar samen. Ik heb journalistiek gestudeerd met afstudeerrichting filmproducties. Die vaardigheden kan ik
goed gebruiken in mijn werk. Ik ben
na mijn studie voor een poppodium
gaan werken, daardoor in cultuureducatie terechtgekomen en daar
ben ik eigenlijk wel op mijn plek.”
De standaard vragen 2 en 3 zijn gewijzigd in Wat is jouw connectie met
Aalsmeer?
“Ik werk hier nu anderhalf jaar voor
Cultuurpunt Aalsmeer. Dat zit boven
de bibliotheek in de Markstraat. Het
Cultuurpunt is op initiatief van de
Gemeente Aalsmeer opgericht met
als doel het verzorgen van het muziek-, dans-, toneel- en musicalonderwijs voor leerlingen en het ondersteunen van het culturele leven
in Aalsmeer Ik ben hier de combinatie functionaris cultuureducatie.” Op
cultuurpuntaalsmeer.nl staat hierover alle informatie. Cultuurpunt stimuleert samenwerkingsverbanden
en culturele activiteiten. Lennard
vertelt enthousiast over zijn functie. “Cultuur heeft soms wat elitairs
en ik probeer dat wat te doorbreken,
het laagdrempeliger te maken. Ik zal
een voorbeeld noemen; We hebben
het Urban Arts project. Daar ben ik
een groot voorstander van. Cultuur
is hartstikke breed. Bij dit project
krijgen de kinderen onder andere een workshop rap van een echte rapper, breakdance, graffiti-spuiten en DJ-les. Ik heb contact met alle scholen voor advies hierover. De
groepen zeven hebben dit met succes gevolgd. In de Can Dance studio’s werd er gedanst en kwam de
DJ. Graffiti spuiten konden ze bij
jongerencentrum N201 en het rappen was hier boven de Bieb. Cultuurpunt Aalsmeer biedt ook naschoolse muzieklessen. Allemaal
met geschoolde docenten uiteraard.
Wij signaleren talent en ondersteu-

nen in die ontwikkeling. Culturele
educatie is zó belangrijk!”
Wat zijn je hobby’s?
“Ik beoefen heel veel sporten. Surfen, freestyle BMX-en. Daar zit een
hele lifestyle omheen. Een skatecultuur. Hiphop, graffiti spuiten. Dat
soort dingen. Van mijn hobby heb ik
gelukkig mijn werk kunnen maken.
Ik integreer het ook met een project
dat we gestart zijn op de Groenstrook en binnenkort op de Westplas. Het project ‘Do-it’ wil zeggen
dat jongeren een eigen uitgaansavond met culturele activiteit mogen
organiseren inclusief artiesten. Een
aantal klassen doen daar aan mee
en wij kiezen uiteindelijk de klas die
hun idee ten uitvoer mag brengen.
Er hoort marketing bij, eventmanagement. Zo ontdekken ze dat cultuur gewoon heel leuk is. Muziek en
film is ook cultuur!” Ook verzamelt
Lennard als hobby elpees.
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Er zijn ontzettend veel burgerinitiatieven hier in het dorp. Mensen die
hard willen werken om iets voor elkaar te krijgen. Het is voor mij een
uitdaging om bij veel van die plannen aan te haken en waar nodig te
ondersteunen. Die betrokkenheid
bij het dorp is mooi om te zien.”
En wat zou je willen veranderen in
het dorp?
Lachend zegt Lennard: “Dat die
brug iets minder vaak en lang openstaat!” Maar verder is hij eigenlijk
alleen positief. “Nou ja, ik vind het
soms wat moeilijk om mensen uit
hun huis te krijgen. Van die bank af.
Ik hoop dat ik er aan kan bijdragen
om daar wat meer beweging in te
krijgen. Ik merk gelukkig wel dat het
langzaam meer gaat leven. Het culturele leven daar mag meer gebruik
gemaakt van worden. Er is zoveel.”
Wil je een leuke (of minder leuke) ervaring met de lezer delen?
“Dat is te veel om op te noemen.
Twee weken geleden bijvoorbeeld
was er op vrijdagavond de uitreiking
van de het Kleurboek Aalsmeer en
er zijn regelmatig mooie exposities
hier op het Cultuurpunt. Ik zou zeggen: kom eens langs! De openingstijden zijn dezelfde als die van de Bibliotheek. Er is hier in Aalsmeer zoveel leuks te doen en te beleven.”
Lennard Gols kon nog wel uren
doorpraten over cultuur in het algemeen en zijn enerverende werk in
het bijzonder. We kunnen stellen dat
hij een aanwinst voor de Aalsmeerse cultuur is.
Door Miranda Gommans

OVAK en Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 8 oktober heeft Siem Kooy in buurthuis
Hornmeer tijdens de OVAK-middag
een aantal prachtige, oude films
over Aalsmeer vertoond. Het begon met een film over Turn Vereniging Aalsmeer (TVA) uit 1952. Vooral voor de ouderen was dit fantastisch. Velen herkenden familieleden of zichzelf. Vervolgens nog een
film uit 1966 van Olympia (nu Omnia) met hetzelfde resultaat. Tot besluit een opname uit 1982 bij het 10
jarig bestaan van de bloemenveiling, VBA. Dit was weer een prachtig stuk geschiedenis van de bloemenveiling. Al met al een geweldige middag met ruim 60 bezoekers.

Mooie zinnen
leren schrijven
Aalsmeer - Woensdag 21 oktober om 20.00 uur geeft Lars van der
Werf in het Boekhuis in de Zijdstraat
12 een workshop versjes schrijven.
Zou je willen dat de mooie zinnen
die in je opkomen ook mooi op papier komen te staan? Dat je met
woorden gevoelens kunt uitdrukken? Dan is dit echt iets voor jou/u.

Lars van der Werf (1987) is een plezierdichter en schrijver uit Rotterdam en reist het land door met
zijn typemachine. Hij schrijft versjes, over de liefde en over elk onderwerp dat maar voor zijn voeten
komt. Daarnaast geeft hij fantastische workshops! Opgeven kan in
het Boekhuis of per e-mail bij Michelle De la Haye: mdlhaye@outlook.com. Deelname kost 5 euro per
persoon. Deze avond is een initiatief
van de werkgroep Podiumkunst en
Literatuur van Stichting KCA.
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Veel belangstelling voor projecten

Sfeervolle en leerzame
presentatieavond OSA

Tineke van Kleef en Corry v/d Peet

Toneelvereniging trots op
twee gouden jubilarissen
Kudelstaart - Onlangs was het
groot feest bij Toneelvereniging Kudelstaart. Tineke van Kleef uit Kudelstaart en Corry van der Peet uit
De Kwakel werden compleet verrast door leden, familie en vrienden
en op gepaste wijze in het zonnetje
gezet. Dit alles vanwege het heuglijke feit dat beide enthousiaste dames maar liefst 50 jaar verbonden
zijn aan de vereniging! Een prachtig
jubileum waar de vereniging meer
dan trots op is. Zoiets komt vandaag
de dag nog maar zelden voor. Beide
dames hebben jarenlang met veel
toewijding voor volle zalen gespeeld
en zijn dan ook niet meer weg te
denken bij de vereniging. Ook achter de schermen, bij de regie en in
het bestuur zijn zij van grote waarde en dragen zij beiden op hun eigen wijze een belangrijk steentje bij
aan de goede afloop. Tineke is met
veel enthousiasme en inzet de voorzitter van de vereniging. Corry en Tineke laten zien dat amateurtoneel
lang niet altijd hoeft onder te doen
voor de professionals. De feestelijke huldiging vond na een geslaagde
fietspuzzeltocht plaats op een zonnige zaterdagmiddag. Toen de leden
en partners nog vol adrenaline terugkeerden in het afgehuurde Paro-

chiehuis in Aalsmeer voor een hapje en een drankje, klonk er trommelgeroffel en kwamen de genodigden
als verrassing binnen om Tineke en
Corry terecht in het zonnetje te zetten. Want alle hulde voor Corry en
Tineke, vijftig jaar, allebei goud. Dat
zij nog maar vele jaren voor of achter de schermen in de spotlights
mogen staan!
Revue ‘777 Kudelstaart’
Momenteel oefent de Kudelstaartse
toneelvereniging weer hard voor de
jaarlijkse Revue welke op zaterdag 4
november in primaire gaat en in het
teken zal staan van ‘777 Kudelstaart’
De zaal zal vermaakt worden met
zang, dans en hilarische sketches
rondom dit thema. Een heerlijke ongedwongen avond uit. De voorstelling zijn te zien in het Dorpshuis te
Kudelstaart op zaterdag 4, 21 en
29 november en vrijdag 13 november. Om de felbegeerde kaartjes in
de wacht te slepen kunnen belangstellenden op zaterdag 24 oktober
tussen 11.00 en 13.00 uur terecht
in het Dorpshuis te Kudelstaart en
vanaf maandag 26 oktober ook bij
Gall&Gall te Kudelstaart en Bakkerij Vooges te Aalsmeer. Meer info op
www.toneelverenigingkudelstaart.nl

Aalsmeer - Op woensdag 7 oktober hield OSA zoals ieder jaar haar
presentatieavond in de Raadskelder
van het gemeentehuis en het thema was ‘Bouwen en Verbouwen in
Ontwikkelingslanden’. Bij binnenkomst werd iedereen verwelkomt
met een FairTrade theezakje met
een bon voor de aanschaf van een
pakje thee naar smaak in de Wereldwinkel Aalsmeer. De avond zelf
was zeer sfeervol en er heerste een
groot saamhorigheidsgevoel. Wethouder Ad Verburg vermeldde tijdens zijn inleiding hoe hard het
bestuur van OSA zich inzet om alle projectaanvragen te beoordelen
en zo samen met de actieve subsidie aanvragers ontwikkelingssamenwerking in Aalsmeer in de belangstelling te houden. Hij was blij
dat via de kledingcontainers een extra bedrag voor OSA, dus voor projecten, beschikbaar kon worden gesteld en dat dit ook voor de inzameling in 2015 en 2016 zo zal zijn. Hij
raadde iedereen aan om kleding,
schoenen en vodden in de Sympany
containers te deponeren. Ze staan
echt overal verspreid in Aalsmeer.
Alle aanwezigen waren vol belangstelling voor de eerste presentaties
over de bouw van een ziekenhuis en
studie- en opleidingscentrum in Nigeria van dokter Dare. De heer Holling van Stichting Mission House
vertelde dat juist ook de allerarmsten van dit ziekenhuis gebruik
kunnen maken, omdat het voor hen
niets zal kosten. De bouw is nog niet
klaar maar het pand staat er en het
dak zit erop, het ziet er indrukwekkend uit. Nu de leidingen en de afwerking nog, waar nog veel geld
voor nodig is. Kinderen van meester Stef van de Jozefschool zullen
vast wel weer plannen hebben om
opnieuw geld in te zamelen voor dit
mooie doel, zij doen dit nu al twee
jaar achter elkaar.
De heer Dekkers van Stichting GA,
die al vele jaren Wit Rusland bezoekt om de (ex)- alcohol- en
drugsverslaafden te helpen om hun
leven een andere wending te geven,
vertelde uitvoerig over het opvanghuis dat eerst een verbouwing beneden, zoals de keuken, en later boven een etage kreeg zodat de mensen boven kunnen slapen en niet
meer, zoals eerst, in de huiskamer.
De verbouwing konden de aanwezigen volgen via getoonde beelden.
Mensen in Wit Rusland begeleiden
de (ex)-)verslaafden met werkgelegenheid, zoals een houtzagerij
die nu kan worden opgeknapt. Opnieuw gaat de heer Dekkers dit project bezoeken en geld brengen voor

deze verbouwing van de houtzagerij. Voor de pauze vertelde Soza Gaffaf-Samal over haar vluchtweg van
Koerdistan/Irak naar Nederland. Ze
zei dat ze zeer emotioneel was over
wat er allemaal gebeurt in haar geliefde Koerdistan/Irak en dat ze het
leven kent van de vluchtelingen van
nu. De muzikant die zou optreden
was niet aanwezig door de oorlog
met IS. Hij verloor zijn broer van 23
jaar de afgelopen week en is nu naar
de begrafenis. Soza legde uit wat ze
allemaal met de Stichting SOZ fonds
doet voor haar land. Ze zorgen voor
goed onderwijs voor gehandicapten kinderen en zamelen geld in om
dit in Koerdistan te bereiken. Gehandicapten zijn veelal de minstbedeelden in Irak. Er is al veel gerealiseerd maar nu door de oorlog liggen de activiteiten even stil. Soza is
vastbesloten om later weer met de
Stichting SOZ fonds zich in te zetten
voor dit mooie doel. In de pauze waren er verrukkelijke hapjes gemaakt
door Soza en iedereen genoot daarvan. Ook werden de aanwezige projecttafels druk bezocht en was goed
te zien waar het subsidie geld aan
was besteed.
Na de pauze vertelde de heer Hansen over het project in het kinderdorp van Stichting Kinderhulp Afrika. Hij begon met armoede en vroeg
aan de zaal hoe hoog dit nu was.
Sinds 1990 is dit gelukkig wel afgenomen van 47% tot nu nog 14% van
de bevolking. De Millenniumdoelen hebben hun vruchten afgeworpen en veel landen hebben zich ingezet om dit te bereiken, zo ook Nederland en de gemeente Aalsmeer.
Echter 14% is nog veel te hoog. De
heer Hansen vertelde uitvoerig over
het kinderdorp en over het laatste bouwproject, een lagere school.
Hij gaf veel informatie over waar op
gelet moet worden wanneer men
gaat bouwen in Afrika. Hij vertelde dat vooral veel geld de grond ingaat, door middel van diepbouw,
om aardbeving en overstroming bestendig te bouwen. Ook de materialen kwamen ter sprake waaronder
het niet gebruiken van asbestplaten, wat in Afrika nog heel gewoon
is en de zonnepanelen die nog niet
voldoen door het vele stof dat er op
komt. De tips konden goed gebruikt
worden voor de andere aanwezigen
voor hun projecten. Aan het einde
van de avond bedankte de voorzitter
van OSA de aanwezigen voor hun
komst en nodigde iedereen uit voor
volgend jaar om weer informatie te
horen over nieuwe, andere afgeronde projecten. Informatie over OSA is
te vinden op: www.osa-aalsmeer.nl.

Workshop kleuren in Tuin
Aalsmeer - Voor liefhebbers van
‘mijn geheime tuin’ geeft Annefie
van Itterzon op dinsdag 20 oktober een workshop kleuren in de rozenkas van de Historische Tuin! De
deelnemers leren over het ontstaan
van herfstkleuren, die in dit seizoen
van dichtbij te bewonderen zijn. Bij
mensen die het veel te druk heb-

ben geeft het werken aan artistieke kleurplaten veelal enorme rust.
De telefoons gaan uit en de stilte
van de kas doet wonderen. Aan de
workshop kan jong en oud deelnemen.
Er zijn voor deze workshop nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgeven
kan via a.vanitterzon@hotmail.com

Violist Papillon: Sprankelend talent

Aalsmeer - Afgelopen zondag 11
oktober vond weer het eerste klassieke concert plaats van dit seizoen. De werkgroep klassieke muziek van KCA probeert dit jaar jonge
musici op het podium te zetten en
dat is bij dit concert meer dan gelukt. Papillon Boddeke is pas 16 jaar
en speelt nu al virtuoos op zijn viool.
Hij wordt daarbij begeleid door zijn
vader Andor Boddeke en zijn tante, Dewi Boddeke, completeert het
trio. Het programma bood een gevarieerde rondreis door Europa. Met
haar mooi klassiek geschoolde stem
wist Dewi Boddeke de bezoekers
mee te voeren van een vlammende
Seguidilla van Bizet naar een dramatische Elfenkoning van Goethe
op muziek gezet door Franz Schubert. Het dramatische effect zat in
bijna alle door haar vertolkte liederen. Met mooie zuivere hoge tonen
wist zij bij het publiek een gevoeli-

ge snaar te raken. Haar repertoire
bood voor elk wat wils, van drama
tot vreugde en natuurlijk de liefde.
L’heure exquise (het perfecte moment) was een mooie opmaat naar
het amoureuze ‘Quand je dors’ van
Liszt. Zij werd op de piano begeleid
door haar broer Andor Boddeke die
de mooie zang fraai aanvulde en de
sfeer precies te pakken had.
Voor de pauze mocht hij solistisch
‘los’ in een woeste Hongaarse poestadans in de Rhapsody nor.2 van
Liszt. Door het hele programma
heen maakte Papillon zijn opwachting. Hij begon met het mooie ‘Meditation’ van Massenet. De mooie
melodie en de strakblauwe licht
door het raam achter hem gaf een
bijzondere lading aan het stuk. Het
was zeer zeker meditatief. Het is ook
mooi om de passie te zien die hij uitstraalt. Na de pauze werd dat nog
meer duidelijk in het vioolconcert
van Bruch. Concentratie en gedrevenheid waren op het gezicht te lezen. Een mooie middagzon scheen
op het juiste moment naar binnen
en gaf dat het geheel een bijzondere ervaring werd.
Tenslotte werden nog twee nummers door het trio als geheel ten
gehore gebracht. En hoe toepasselijk was dan ook het slotlied, ‘Somewhere’ uit Westsidestory met de
prachtige zin ‘There’s a Place for Us’.
En met die hoopvolle zin verlieten de
bezoekers het kerkje, op weg naar
het volgende concert op zondag 8
november.

Opbrengst van succesvolle
bingo-avond naar KiKa
Kudelstaart -Ter gelegenheid van
het 777-jarige bestaan van Kudelstaart heeft de Antoniusschool
woensdag 7 oktober een klassieke bingo-avond voor oud-ouders
georganiseerd. Het was een groot
succes! Zo’n 150 enthousiastelingen bezochten deze avond. De opbrengst van 1000 euro wordt gedoneerd aan KiKa.
Het was een feest der herkenning.
Herinneringen werden opgehaald

onder het genot van een hapje en
een drankje. De prijzen van de bingo waren allen afkomstig van sponsoren uit het dorp. De hoofdprijs,
een iPad, is gewonnen door de fanatieke mevrouw Peters. Geboren in
1932, maar gaat (zeker na de winst)
nog altijd met haar tijd mee. De
dank van de Antoniusschool gaat
uit naar alle initiatiefnemers, sponsoren en vrijwilligers. Zonder hen
had deze avond niet tot stand gebracht kunnen worden.

Adriana exposeert foto’s
Aalsmeer - In de ruimtes van fysiotherapiepraktijk PACA in de Lakenblekerstraat zijn de komende twee
maanden twaalf foto’s van dieren
te zien van Adriana Peloso. Al heel
lang is fotografen de passie van deze Aalsmeerse. “Al voor m’n veertiende ben ik begonnen met fotograferen. Ik heb kasten vol met fotoboeken en die bevatten herinneringen aan mijn reizen, werk en
mensen die ik ontmoet heb. Eigenlijk zijn het meer dagboeken. Ik fo-

tografeer graag dieren, landschappen en macro’s. Daarnaast fotografeer ik ook evenementen, bruiloften.
Bij PACA had ik sportfoto’s geselecteerd, maar de fysiotherapie koos
voor dieren.” De Aalsmeerse Adriana zou graag van haar grote hobby haar werk willen maken. Haar foto’s zijn in ieder geval het bekijken
meer dan waard. De praktijk op de
hoek met de Zwarteweg binnen lopen, mag dagelijks tijdens de openingsuren.

Informatiebijeenkomst over
start leesgroep geschiedenis
Aalsmeer - Op woensdag 28 oktober is er een informatiebijeenkomst
in de bibliotheek in de Marktstraat
voor de start van een leesgroep geschiedenis. Het initiatief komt van
de landelijke organisatie Senia, ANBO en de bibliotheek. Leesgroepen
geschiedenis bespreken 6 à 7 boeken per jaar. Ze maken een keuze
uit een gevarieerde boekenlijst, opgesteld door historici. De lijst bevat boeken over historische thema’s, van de vroege oudheid tot de
geschiedenis van de 20e eeuw. De

boeken worden besproken aan de
hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden
op www.senia.nl.
Wie belangstelling heeft is welkom
op 28 oktober van 9.30 tot 11.00 uur
in de bibliotheek. De bijeenkomst
is gratis en vrijblijvend. Aanmelden
kan bij Stichting Senia via 0570562656 of via info@senia, of bij de
bibliotheek: www.amstelland-bibliotheken.nl

Het Haarlemmermeer was in 1761 de Aalsmeerse kerkdeur tot 170 meter genaderd: nog steeds zo’n beetje de huidige afstand vanaf de dijk.

Lezing historicus Jan Willem de Wijn

‘Tussen nachtmerrie en daad:
De redding van Aalsmeer’
Aalsmeer - Oktober 2015 is de
Maand van de Geschiedenis. Dit
jaar met het thema ‘Tussen Droom &
Daad’. Landelijk wordt op zoek gegaan naar dromen en daden van
weleer. De stichting Oud Aalsmeer
haakt zaterdag 24 oktober in op dit
thema en gaat zo’n 250 jaar terug
in de tijd, maar dan wel met een eigen invulling: ‘Tussen nachtmerrie en daad’. We schrijven 1765. De
woeste watermassa van het Haarlemmermeer heeft dan in twee eeuwen een oppervlakte land van zo’n
15.000 voetbalvelden verzwolgen.
Hele wijken in het zuidwesten van
Aalsmeer zijn al verdwenen in de
golven. Nu wordt ook het dorp zelf
bedreigd. Het water staat inmiddels
op 170 meter van de deur van de
dorpskerk. Een nachtmerrie dreigt!
Maar de noodkreten uit Aalsmeer
maken indruk op de Staten van Holland. In 1766 wordt besloten dat een
dijk als waterkering ‘tot bewaaringe van Aalsmeer’ zal worden aangelegd. Deze daad maakt een einde
aan de nachtmerrie. Op zaterdag 24
oktober vertelt historicus Jan Willem de Wijn, voorzitter van de stichting Oud Aalsmeer, over de nachtmerrie en de daad van tweeënhalve

eeuw geleden. Dat doet hij om 14.00
uur in de tentoonstelling ‘De Redding van Aalsmeer’. Hij neemt de
bezoekers mee langs grote panelen
waarop de dreiging en de redding in
beeld (en kaart) wordt gebracht. Tijdens zijn verhaal zal De Wijn uit de
doeken doen dat die dijk die vanaf
1766 werd aangelegd er nog steeds
ligt. Bij de droogmaking van het
Haarlemmermeer rond 1848 werd
die dijk hergebruikt, maar nu niet
meer als waterkering. Dat betekent
dus dat de Leimuiderdijk, Aalsmeerderdijk en Nieuwe Meerdijk niet dateren van de droogmaking van het
Haarlemmermeer, maar zo’n tachtig
jaar ouder zijn. De toegang tot deze expositie is gratis en vragen staat
vrij. Na afloop is een speciale tentoonstellingsgids met het hele verhaal en alle afbeeldingen en kaarten verkrijgbaar voor slechts 5 euro. Ook andere publicaties van de
stichting Oud Aalsmeer zijn dan te
koop. Plaats van handeling is het
Historisch Centrum Aalsmeer, ingang Historische Tuin aan het
Praamplein. Voor donateurs van de
Historische Tuin en houders van een
Museumjaarkaart is de toegang tot
de tuin gratis.

Rond komen en meer zicht op uitgaven

Training ‘Omgaan met geld’
Aalsmeer - Op donderdag 5 november start er weer een nieuwe
training ‘Omgaan met Geld’. De training is bestemd voor inwoners die
moeite hebben om rond te komen
en wat meer zicht op hun uitgaven
willen krijgen. De training bestaat
uit zeven wekelijkse bijeenkomsten
van 2 uur en een kennismakingsbijeenkomst. Deze kennismakingsbijeenkomst is op donderdag 29 oktober om 14.30 uur aan de Dr. W.
Dreesweg 2 te Amstelveen.
De training gaat in op het ordenen
van de financiële administratie. De
deelnemer leert onder meer een
maandbegroting en een jaarbegroting te maken. Zo krijgt men een beter zicht op de dure en de goedkope
maanden. De deelnemer leert om
zijn inkomsten en uitgaven op een
rijtje te zetten, zodat hij of zij weloverwogen beslissingen kan nemen
en financiële problemen kan voorkomen, en zelfs eens iets kan ko-

pen waar anders nooit geld voor
is. De training wordt begeleid door
gekwalificeerde
maatschappelijk
werkers. In de training komen ook
schulden en betalingsachterstanden ter sprake en hoe de deelnemer hiermee kan omgaan. Andere
onderwerpen die in de training aan
bod komen zijn sparen, verzekeringen en subsidies. Over deze onderwerpen wordt gerichte informatie
gegeven.
De kosten bedragen 15 euro. Hierbij zijn de kosten voor de cursusmap inbegrepen. Deelname aan de
training staat open voor alle inwoners van de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Wilt u meer informatie of
heeft u belangstelling voor deze
training? Neem dan contact op met
Adrienne Bosch, Maatschappelijk
werker van Vita welzijn en advies,
via 020- 5430440 of kijk op www.vitawelzijnenadvies.nl.
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Informatieavond in Wilgenlaan

‘Griepvaccin, zin of onzin?’
Aalsmeer -Twijfelt u of u dit jaar
het griepvaccin zal gaan halen of
niet? Stel uw keuze dan nog even
uit en kom naar de gratis informatieavond op donderdag 29 oktober
over ‘Griepvaccin, zin of onzin?’ Tijdens deze avond zal Catinka Rabbers-Dekker uitleggen hoe het
griepvaccin is samengesteld en wat
de mogelijke bijwerkingen zijn. Verder komt aan de orde welke oorzaken uw immuunsysteem verzwakken, waardoor het risico op het krijgen van de griep vergroot wordt.
Tevens neemt hierdoor de kans op
het ontstaan van complicaties tijdens het doormaken van de griep
toe. Er worden tips geven over wat
u zelf kunt doen om uw immuunsysteem te optimaliseren, waardoor
het risico op complicaties tijdens de
griep juist af neemt. Zoals gezon-

de voeding, kruiden en paddenstoelen. Graag wil Catinka mensen op
de hoogte brengen van de belangrijke rol van koorts tijdens het ziek
zijn en in de bescherming tegen het
ontstaan van chronische ziekten, allergieën en kanker. Er is tijdens de
contactavond ook voldoende ruimte voor het stellen van vragen en het
delen van ervaringen. Bent u geïnteresseerd in het onderwerp of twijfelt
u of u het griepvaccin zal gaan halen? Dan bent u van harte welkom
op donderdag 29 oktober. De avond
begint om 20.00 uur, is rond 21.30
uur afgelopen, en wordt gehouden
in haar praktijk aan de Wilgenlaan
14. Ondanks dat de avond gratis is
wel graag van te voren aanmelden
via 0297-363848 of info@catinka.nl,
Dit in verband met een beperkt aantal plaatsen.

Nieuw initiatief JCI voor
jeugdwerkzoekenden
Amstelland - Jeugdwerkzoekenden in de regio Amstelveen krijgen
steun uit onverwachte hoek. Junior Chamber International (JCI) Amstelland start op 29 oktober met
het ‘1000kansen’-project. Deelname voor deze vier avonden is kosteloos. Met dit project begeleidt de
netwerkorganisatie jongeren in de
regio met een MBO+diploma in de
leeftijd van 18 tot 27 jaar, die werkzoekend zijn.
Gratis workshops
Via workshops en trainingen binnen
het ‘JCI 1000kansen’-project stoomt
JCI Amstelland de deelnemers in
een kosteloos traject van vier sessies klaar voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De jongeren
krijgen onder meer netwerktraining
(29 oktober en 20 november), leren zich beter (online) te profileren
en worden begeleid in het schrijven
van een CV en een sollicitatiebrief
(12 november).
Op deze manier krijgen de deelnemers inzicht in drie vragen: wie
ben ik? Wat wil ik? En hoe pak ik
dat aan? Daarbij krijgen de jongeren met coachingsessies hulp van
JCI-netwerk-leden. Een persoonlijk
profiel van ontwikkelingsbureau Insights Benelux geeft ze beter inzicht
in de eigen vaardigheden en sterke en zwakke punten (26 novem-

ber). De reacties van de deelnemers
in andere regio’s waren erg positief: “Het Insights profiel vond ik erg
leerzaam. De perfecte methode om
jezelf beter te leren kennen. Daarbij kan ik het goed vinden met de
andere deelnemers en krijg ik gedegen feedback en adviezen.” Ook
de mentoren blijken waardevol voor
de jongeren. “Ik krijg van hen constructieve feedback en ze reiken me
zelfs contacten aan”, aldus een van
de deelnemers.
Jongeren die geïnteresseerd zijn in
deelname aan het 4-delige traject
kunnen zich tot 23 oktober aanmelden via info@jciamstelland.nl
Werkloosheid
Het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid omarmt het
‘1000kansen’-project als manier om
de hoge jeugdwerkloosheid (landelijk 11 procent) verder terug te dringen. Ter vergelijking: voor de gehele Nederlandse beroepsbevolking
was dat werkloosheidspercentage in het derde kwartaal van 2015
‘slechts’ 6,1 procent. In de praktijk
ligt het percentage van jeugdwerkloosheid zelfs nog hoger; starters en
afgestudeerden die tijdelijk vakantiewerk doen of banen hebben die
onder het niveau van hun opleiding
liggen worden in deze cijfers niet
meegenomen.

‘Hollandse week in Zorgcentrum Aelsmeer’
Volgende week, van 19 t/m 23 oktober, is er in Zorgcentrum
Aelsmeer een Hollandse week. Maandag 19 oktober om14.30 uur is
er een Hollandse spelletjesmiddag met o.a. sjoelen, ballengooien en
ringwerpen. Met een prijsje voor de winnaars. Er is dan ook een paling
verkoop door Theo Rekelhof. (En een lekker toastje met paling voor de
bezoekers)

Foto: KeckE Foto’s

Veel nieuwe gezichten op
35ste Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 8
oktober vond de 35ste editie plaats
van de netwerkbijeenkomst Borrel Aalsmeer bij restaurant Welkom
Thuis. Dit keer brachten opvallend
veel nieuwe relaties een bezoek aan
de sfeervolle locatie. Volgens organisator Ingrid Claasen waren de reacties op het netwerkprogramma
weer succesvol te noemen.
Mariska van Hierden van KeckE Foto’s maakte dit keer de foto’s, Jiska
Sharon exposeerde diverse kunstwerken en Illusionair Komiek Niels
Harder toverde met zijn energieke act een hilarische glimlach op

Stichting Dutch Cell Dogs
finalist voor Justice Award
Aalsmeer - Stichting Dutch Cell
Dogs is één van de twee overgebleven kanshebbers is voor een bijzondere internationale prijs. De Redemption & Justice Awards zijn in
het leven geroepen door No Offence, een organisatie die zich wereldwijd hard maakt voor samenwerking tussen alle mogelijke partijen
op justitieel gebied met als doel criminaliteit en de kans op recidive te
verminderen. De prestigieuze prijzen zijn bedoeld als eerbetoon aan
‘Change Makers’ zoals de organisatie het zelf noemt. ‘Change Makers’
zijn mensen die erin geslaagd zijn,
vaak tegen alle verwachtingen in,
hun leven voorgoed te veranderen
én de mensen die deze nieuwe start
mogelijk hebben gemaakt.
Stichting Dutch Cell Dogs is voorgedragen door de winnaar van 2013:
Toon Walravens, ervaringsdeskundi-

“Schoolvoorbeeld van legacy builder”

Marco van Zijverden (DFG)
succesvolste ondernemer
Aalsmeer - Marco van Zijverden
(Dutch Flower Group B.V.), Jordy Kool (Infotheek Groep B.V.) en
Henk Jan Beltman (Tony’s Chocolonely B.V.) zijn gekozen tot respectievelijk EY Master, Accelerating en
Emerging Entrepreneur Of The Year
2015. Tijdens de finale in de Cruise
Terminal in Rotterdam namen zij de
awards in ontvangst. De ondernemers stonden deze avond als legacy
builders in de spotlights. De awards
werden dit jaar voor de twintigste
keer uitgereikt.
Master Marco van Zijverden
De onafhankelijke jury benoemde
Marco van Zijverden van Dutch Flower Group B.V. tot winnaar in de categorie Master. Deze winnaar is een
ondernemer die leiding geeft aan
een bedrijf met een absolute wereldpositie. Een oer-Hollands bedrijf dat het grootste is in de markt,
al jarenlang indrukwekkende resultaten laat zien en dat als geen ander de kracht van Nederlands ondernemerschap in de hele wereld
uitdraagt. De EY Master Entrepreneur Of The Year ontving de award
uit handen van Jan-Renier Swinkels, directievoorzitter van bierbrouwer Bavaria en Master EY Entrepreneur Of The Year 2010. Marco van
Zijverden zal als Nederlandse winnaar in juni 2016 deelnemen aan de
World Entrepreneur Of The Year verkiezing in Monaco.
Tijdens de finale stonden de on-

dernemers als legacy builders in de
spotlights. Legacy builders drukken hun stempel op mens en maatschappij. Ze geven iets waardevols door aan de volgende generatie; een verdienste, een verworvenheid, die vanuit historisch oogpunt
van belang is. Ze zetten een proces
of gedachte in gang die de wereld
verandert, voortkomend uit die éne
vraag: hoe kan het beter?
De Entrepreneur Of The Year award
is de meest prestigieuze verkiezing
ter wereld voor succesvolle ondernemers en wordt in Nederland voor
de 20e keer uitgereikt. De EY Entrepreneur Of The Year award wordt
jaarlijks in ruim vijftig landen uitgereikt. De verkiezing is bedoeld om
succesvol ondernemerschap te belonen en zichtbaar te maken, zodat
deze succesvolle ondernemers anderen kunnen inspireren en motiveren met hun visie, passie, overtuiging en excellent leiderschap.
“De onderlinge betrokkenheid bij
het bedrijf, het commitment aan
langdurige relaties en het stimuleren van ondernemerschap binnen
de onderneming vormen de sleutel
tot het duurzame succes van Dutch
Flower Group. Dat het bedrijf daarbij oog heeft voor alle stakeholders
en bovendien een substantiële bijdrage levert aan tal van sociale projecten, maakt de CEO Marco van
Zijverden tot een schoolvoorbeeld
van een legacy builder”, aldus de jury van EoY.

ieders gezicht. De interactie was
heel bijzonder om te zien en inmiddels zijn de eerste boekingen voor
Niels al binnen. Borrel Aalsmeer kan
het faciliteren, de ondernemers samenbrengen en een podium geven.
Daarna is het aan de ondernemers
en werkzoekenden zelf om tijdens
de bijeenkomst de gesprekken met
andere relaties aan te gaan.
Op 12 november bestaat Borrel
Aalsmeer al weer 3 jaar. Dan vindt
er een extra feestelijke editie plaats.
Iedereen is dan welkom vanaf 17.00
uur. Voor meer informatie: www.borrelaalsmeer.nl/

Dinsdag 20 oktober om 14.30 uur is er een Hollandse zangmiddag onder
leiding van Ally Maarse en Ingrid. Woensdag 21 oktober is er om 14.30
uur Historische films van Siem Kooy over Aalsmeer met een Hollands
hapje en drankje. Donderdag 22 oktober is er om 10.00 uur een Bonte
Ochtend; personeelsleden en bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer
dragen een gedicht of lied voor. ‘s Middags is men uitgenodigd voor de
pannenkoekenmaaltijd in het restaurant (opgave via de afdeling).
‘s Avonds is er gewoon restaurant.
´Pannenkoekenmiddag in wijkpunt´Voor Elkaer´
in Kudelstaart´
Op dinsdag 20 oktober is er in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ onbeperkt
pannenkoeken eten! Het pannenkoeken eten is van 12.00 - 14.00 uur.
Het is een low-budgetmenu voor een speciale prijs, namelijk maar 6
euro. U kunt voor meer informatie of reserveringen terecht bij één
van onze gastvrouwen of bellen met: 0297 82 09 79

Eerste veiling Flora voor goed doel

Clarence Seedorp doopt
roos met zijn naam

ge, van de Woensele Poort te Eindhoven en mede oprichter van de
Stichting Herstel en Terugkeer.
Stichting Dutch Cell Dogs traint
moeilijk plaatsbare asielhonden met
behulp van gedetineerden in de gevangenis. De honden maken dankzij
de training weer kans op een nieuw
thuis en de gedetineerden leren allerlei vaardigheden aan die ze goed
kunnen gebruiken bij hun terugkeer
in de maatschappij. Stichting Dutch Cell Dogs is finalist voor de Internationale Redemption & Justice Award. Op 9 oktober aanstaande zal tijdens een galadiner in Manchester de winnaar bekend gemaakt worden. Stichting Dutch Cell
Dogs is opgericht door Betty Buijtels
uit Bergeijk en Marlies de Bats uit
Aalsmeer.

Aalsmeer - Voormalig topvoetballer Clarence Seedorf, die onder
meer bij AC Milan speelde en korte
tijd trainer van die club was, doopte zaterdagavond een naar hem genoemde nieuwe roos. Dat gebeurde in de ‘kas’ van het Holland paviljoen op de in Milaan gehouden
World Expo.
Daarmee werd ook de week van de
grootouders, de Festa dei Nonni, afgesloten. De door veredelaar Dümmen Orange ontwikkelde roos Clarence Seedorf is oranje, de kleur
van Festa dei Nonni. Een in Italië
geboren Nederlands initiatief om
grootouders eenmaal per jaar extra te eren door hen bloemen te geven. Ook is Festa dei Nonni gericht
op het overbruggen van de kloof

tussen jonge en oudere generaties.
“Een geweldig initiatief, die grootouderdag, omdat het belangrijk is
de communicatie tussen generaties te bevorderen”, zei Seedorf, die
ambassadeur van Festa dei Nonni is. Het duurt trouwens nog even
voordat er voldoende rozen van de
nieuwe variëteit zijn geteeld om die
op de veiling aan te voeren. De opbrengst van de eerste bij FloraHolland in Aalsmeer geveilde kar gaat
naar een goed doel. Welk dat is, bepaalt Clarence Seedorf. Die doopte
zaterdagavond de roos met champagne, nadat directeur Robert
Roodenburg van de brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB de fles daartoe had geopend.

Diverse mogelijkheden

Voedselbank Aalsmeer
doet beroep op bedrijven
Aalsmeer - Voedselbank Aalsmeer
bestaat nu al weer bijna 3 jaar en
blijkt erg in de behoefte te voorzien van gezinnen die onvoldoende
geld hebben om dagelijks het nodige eten op tafel te zetten. Mensen die door de economische crisis, onvoorziene omstandigheden,
domme fouten of pech het even financieel niet meer redden. Het aantal klanten van de Voedselbank stabiliseert momenteel op ruim 50 en
dat betekent dat ongeveer 170 mensen afhankelijk zijn van het wekelijkse voedselpakket. De Voedselbank is een bijzondere instelling. Er
wordt nooit voedsel gekocht, maar
alleen uitgedeeld wat gedoneerd
wordt door bedrijven en particulieren: de vrijwilligers verdelen de rest!
Een Voedselbank maakt daarom alleen kosten voor opslag en vervoer.
Voedselbank Aalsmeer voelt zich
erg geholpen door voedseldonaties
van supermarkten, waar overgebleven voedingsmiddelen opgehaald
kunnen worden, maar ook andere
bedrijven. Ook werken die supermarkten regelmatig mee aan inzamelacties. En van particulieren ontvangt de Voedselbank veel steun en
sympathie doordat men vaak ruimhartig meedoet aan inzamelacties.
Kerstpakketten
Het is hard nodig dat iedereen daarmee doorgaat, maar graag vraagt de
Voedselbank ook aandacht van bedrijven en instellingen om op andere manieren te helpen. In het kader

van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen zouden bedrijven er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om
met het personeel een keer een actie voor de Voedselbank uit te voeren. Een mooi en nuttig alternatief voor het personeelsuitje! Met
de Kerst in aantocht doen zich ook
veel mogelijkheden voor. Bedrijven zouden er voor kunnen kiezen
om het personeel de keus te laten:
óf een Kerstpakket voor hen zelf óf
de waarde ervan schenken aan de
Voedselbank. Ook blijven er bij bedrijven vaak Kerstpakketten over.
De Voedselbank ontvangt ze graag
en verdeelt de inhoud. Een simpele
actie kan ook, namelijk een aftrekbare gift op rekeningnummer NL52RABO0180539787 (t.n.v. Stichting
Voedselbank Aalsmeer).
Geslaagde actie bij Deen
Acties bij supermarkten leveren altijd veel broodnodige voedingsmiddelen op. De opbrengst varieert per
supermarkt. Ook de ervaring van de
winkel en de gewenning van het publiek speelt een rol. Afgelopen vrijdag en zaterdag werd er actie gevoerd bij supermarkt Deen. Dat was
de tweede keer en de opbrengst
was iets meer als de vorige keer.
Met dank aan Deen en het winkelend publiek! Voedselbank Aalsmeer
heeft een eigen website: http://
www.voedselbankaalsmeer.nl/. Per
mail is de Voedselbank via info@
voedselbankaalsmeer.nl te bereiken
en telefonisch via 06-37471838.

Nog tot en met 17 oktober

Sponsoractie Deen voor
Aalsmeerse verenigingen
Aalsmeer - Nog tot en met 17 oktober loopt de jeugd sponsoractie
van supermarkt Deen. Met deze actie steunt de supermarkt plaatselijke
verenigingen. Klanten hoeven hier
niets extra’s voor te doen, sterker
nog, ze zijn ook winnaar. Na aankoop van goederen worden namelijk gratis actiekaartjes uitgedeeld
en hiermee ontvangen klanten wekelijks op verschillende producten van A-merken korting. De munt
bij de actiekaart dient in de kokers
gestopt te worden en de club met
de meeste munten krijgt van Deen
de hoogste sponsorbijdrage. Gekozen kan worden uit het Jeugdsport-

fonds Aalsmeer, korfbalvereniging
VZOD, tennisvereniging All Out,
sportvereniging Omnia en voetbalvereniging FC Aalsmeer. De kokers
in de winkel van de supermarkt op
het Molenplein zijn al behoorlijk gevuld, maar er kunnen nog veel meer
munten bij. Kijk nog even in tassen,
in lades, in de auto en/of jaszakken,
wie weet ‘huizen’ hier nog sponsormunten. Overigens maken alle vijf
genoemde verenigingen, zo te zien,
nog kans op de hoogste sponsorbijdrage van de Deen. De stapels zijn
nagenoeg even hoog... Actiekaartjes
en ‘munten’ inleveren kan tot en met
31 oktober.

Weer Aalsmeer
kalender Bruna

erg blij mee zijn”. zegt Gert Post van
de Bruna. Het is overigens ook een
mooi december cadeau om te geven of om zelf aan de muur te hangen. De kalender is te koop voor
9,95 euro bij de Bruna in de Zijdstraat.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Aalsmeer - “Het is wederom gelukt
om een mooie Aalsmeerkalender te
maken. Jaargang nummer vijf. Foto
de Boer heeft weer voor de samenstelling gezorgd en gast fotograaf
Jan Daalman maakte een prachtig
winterplaatje op de Westeinderplassen. Wij weten uit ervaring dat er
veel kalenders naar het buitenland
verstuurd worden en mensen daar

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

2e katern
Kierkels nieuwe algemeen
directeur bij Meerlanden

Workshop mindfulness bij
Yogaletta in The Beach

Rijsenhout - Na een zorgvuldige
selectieprocedure wordt Angeline
Kierkels op 1 november benoemd
tot nieuwe Algemeen Directeur
(CEO) van Meerlanden Holding NV.
Meerlanden, met ruim 500 medewerkers, is actief in 9 gemeenten op
het gebied van onder andere afvalinzameling, beheer van de openbare ruimte en het opwekken van bioenergie. Kierkels volgt Ger de Jong
op als statutair directeur.
Angeline Kierkels werkt sinds 2010
bij Meerlanden als directeur Publieke Sector. De onderneming speelt
een belangrijke rol in de ontwikkeling naar de zogenaamde ‘circulaire samenleving’. Kierkels: “Wij willen actief meewerken aan een systeem dat uitgaat van een gesloten kringloop, een circulaire maatschappij die gebaseerd is op hernieuwbaarheid en hergebruik. Het
is een geweldige kans om hier richting en sturing aan te mogen geven.
Het belang van bewoners, gemeenten en bedrijven staat voor mij voorop. Samen kunnen wij echt het verschil gaan maken.”
De Raad van Commissarissen is verheugd met de aanstelling van mevrouw Kierkels. “De afgelopen vijf
jaar heeft zij laten zien dat ze visie
en daadkracht combineert met het
creëren van draagvlak. Wij hebben
er veel vertrouwen in dat zij Meerlanden op een sterke manier zal leiden bij alle toekomstige ontwikke-

Aalsmeer - In haar prachtige ruimte in de Beach wil Aletta van Oostveen, yogadocente en masseuse,
haar centrum voor een breed publiek toegankelijk maken. Werken
aan lichaam en geest, onder het
motto: een happy, healthy, body,
mind & life. Aletta geeft les in verschillende vormen Yoga en Pilates
voor kinderen en volwassenen. Tevens geeft zij Thaise yoga massage.

lingen en uitdagingen”.
Samen met gemeenten, bewoners,
bedrijven en andere partners creeert Meerlanden meer waarde voor
mensen en hun omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al haar activiteiten. Zij betrekt buurten bij het
onderhoud en de veiligheid in de
wijk. Voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt schept Meerlanden kansen. Zij investeert in het
ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzame afvalverwerking. Met de verkoop van compost,
groengas, groene CO2 en warmte
creëren wij financiële waarde voor
een gezonde onderneming.
Angeline Kierkels, nieuwe algemeen
directeur. Foto: Linette Raven

Jubileumavond
Toen vader Jan Arkesteijn in juni van
dit jaar overleed waren er al volop
plannen om het veertigjarige jubile-

um te vieren. Sterker nog, de champagne was al ingekocht. De meiden raken ontroert maar vertellen
toch dat deze flessen op zaterdagavond 31 oktober opengetrokken
gaan worden. Nicolette: “Dan vieren we namelijk officieel onze jubileum en dat doen we met een bijzondere avond. Voor slechts veertig
euro kun je een plek reserveren om
hierbij aanwezig te zijn. We beginnen om zes uur met een amuse en
het bijbehorende glas bubbels. Dan
proosten we gezamenlijk ter nagedachtenis aan papa.” Vervolgens
komt het voorgerechten buffet, om
half negen het hoofdgerecht, om
tien uur het uitgebreide dessertbuffet en er is ook nog een koffieronde. Deze complete avond is inclusief
bier, wijn of frisdrank en wordt muzikaal opgeluisterd door de bekende Aalsmeerse DJ Kees Markman.
Mellanie: “We gaan ervan uit dat de
voetjes nog wel van de vloer komen,
want we maken er natuurlijk een
feestje van. We hebben trouwens
ook nog een leuke actie deze hele feestmaand; een ieder die bij ons
komt eten mag een envelop trekken. Hierin zit altijd prijs. Dit kan een
kopje koffie zijn, een lunchgerecht,
maar ook de compleet verzorgde jubileumavond voor twee personen.
Uiteraard is de daghap deze maand
te bestellen, maar buiten de feestmaand-weekmenukaarten hebben
we even geen verrassings- of spiegelmenu.” Nicolette tot slot: “We hopen veel trouwe gasten te mogen
ontvangen deze feestmaand en sluiten op zaterdag de 31e in stijl af, zoals u van ons gewend bent.” Het Wapen van Aalsmeer, Dorpsstraat 15,
telefoonnummer: 0297-385520
Door Miranda Gommans

Tijdig en zorgvuldig informeren

Kritische vragen VVD over
noodopvang vluchtelingen
Aalsmeer - VVD Aalsmeer staat kritisch tegenover het plan van het college van B&W om de Bloemhof in
Oost aan te wijzen als crisisopvang
voor vluchtelingen. Daarom heeft

Experience Centre wordt
boegbeeld sierteeltsector
Aalsmeer - Tijdens het Klantenplatform op donderdag 24 september hebben de handelspartijen
de positieve intentie uitgesproken
om mee te betalen aan de promotie van bloemen en planten. Ze zijn
het eens over gezamenlijke zeggenschap over de besteding. Servaas
van der Ven, manager commercie:
“We moeten meer aan gezamenlijke
promotie doen om groei in de markt
te krijgen.” De handel heeft vertrouwen in de strategie voor FloraHolland 2020 en wil om die reden bijdragen aan de promotie. Daarnaast
vindt de handel dat FloraHolland
transparanter is, en dat leidt tot betere verhoudingen.
Het is de bedoeling dat de handel
volgend jaar 6 miljoen euro in promotie steekt. Met de 8 miljoen euro die telers via FloraHolland opbrengen, komt het totale budget in
2016 uit op 14 miljoen euro. De handel gaat zijn bijdrage via FloraHolland afdragen. Kwekers en handelaren gaan gezamenlijk bepalen hoe
het budget wordt besteed. Tijdens
de algemene ledenvergadering op
15 oktober spreken de leden van
de Vereniging van Groothandelaren
in Bloemkwekerijproducten (VGB)
zich uit over het plan. Zij zijn tot nu
toe wel voorstander van een promotiebijdrage.

Familie Arkesteijn 40 jaar
in Wapen van Aalsmeer
Aalsmeer - De oudste herberg in
het centrum van Aalsmeer bestaat
ruim 150 jaar, maar de familie Arkesteijn zwaait er deze maand precies veertig jaar de scepter. Nicolette en Mellanie zijn inmiddels de
tweede generatie en hebben de
zaak sinds twee jaar samen in handen. “En de hele maand vieren we
feest!” Aldus de twee enthousiaste zussen. “Iedere week hebben
we een wisselende menukaart samengesteld met daarop traditionele ‘gouwe ouwe’ gerechten en hardlopers van nu, maar allemaal even
lekker. Vanaf morgen staat er bijvoorbeeld op de menukaart gebakken camembert met een cranberrysaus of een uitgebreide proeverij
als voorgerecht, uit de hoofdgerechten kan een keuze gemaakt worden
uit gambaspies met gambasaus en”,
Mellannie rolt met haar ogen, “de
Varkenshaas Orloff, die is lékker!
Mmh dat sausje erbij.. Nagerechten
als Bananasplit of een kaasplankje
staan ook op deze weekkaart. En de
laatste week worden er weer andere gerechten geserveerd. Wat dacht
je van Vis Varié, de Chateau Briand, aan tafel gesneden en de ijscoupe Mont Blanc. Kijk gerust eens
op onze website onder het kopje
Feestmaand menukaart en reserveer snel een plekje.” www.wapenvanaalsmeer.nl Moeder Arkesteijn
heeft het voorwoord geschreven in
de voormalige menukaart, die destijds gemaakt is door Coq Scheltes
en weer van stal is gehaald. De oude tijden herleven in Het Wapen van
Aalsmeer.

Promotie bloemen en planten

fractievoorzitter Robert van Rijn in
de raadsvergadering van 1 oktober vragen gesteld aan het college.
De twaalf vragen die de VVD stelde,
zorgden voor meer duidelijkheid. De

Inspiratiecentrum
Een ander onderwerp dat tijdens
het Klantenplatform aan de orde kwam is het Experience Center
in Aalsmeer. “Dit moet het boegbeeld van de sierteeltsector worden,
waar toeristen kennis kunnen maken met onze bloemen en planten”,
vertelt Servaas. Het moet een inter-

nationaal inspiratiecentrum worden
voor spelers van binnen en buiten
de sierteeltsector. Bezoekers moeten hier gestimuleerd worden om
meer aan bloemen en planten te
besteden. “Het Experience Center
gaat lijken op Corpus in Leiden; het
wordt net zo interactief. Hier kunnen
nieuwe producten worden geliket of
gedisliket. Deze informatie nemen
we vervolgens mee in de keten naar
kwekers of veredelaars.”
Internationale allure
Hoeveel bezoekers verwacht FloraHolland hier te trekken? “300.000
Consumenten per jaar. Amsterdam
trekt nu de meeste toeristen van
ons land en is op zoek naar attracties met internationale allure, omdat de stad zelf overbelast is, en
heeft FloraHolland daarom benaderd.” Is er ook een link met de Keukenhof? “Waarschijnlijk komt die er
wel. We kunnen denken aan één
ticket voor beide attracties bijvoorbeeld.” De kosten van het Experience Center zijn 28 miljoen euro, dat
deels door banken, marktpartijen en
de publieke sector wordt gefinancierd. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met banken, de exploitant, overheden en het Amsterdam Economic Board over dit centrum. “Er is veel enthousiasme, maar
uiteindelijk moeten er ook ondernemers bereid zijn om mee te investeren. En of dat gaat lukken moeten we nog afwachten”, aldus Servaas. “We kunnen terug kijken op
een positief klantenplatform waarin
de toekomst centraal stond. Om samen te werken aan de ambitie dat
meer consumenten, meer uitgeven
aan bloemen en planten!”

Workshop 1 november
De workshop mindfulness wordt
gegeven door Joke van der Zwaan,
gecertificeerd mindfulnesstrainer
van Wings & Footprints, en Marianne Buskermolen, psychosomaisch
oefentherapeut van Therapeutisch
trainingscentrum Oosteinder, waar
onder andere de trainingen Mindfulness gegeven worden. Mindfulness is een term die je tegenwoordig overal tegenkomt. Joke is opgeleid volgens de traditionele methode
die Jon Kabat Zinn al meer dan 30
jaar geleden ontwikkelde. Er wordt
in een training gebruik gemaakt
van diverse meditaties, yoga en/of
mindful bewegen en cognitieve oefeningen.
Joke en Marianne: “Wij zijn telkens
weer verwonderd over wat mindfulness bij mensen teweeg kan brengen. Natuurlijk is het geen wondermiddel, wel zijn er veel positieve resultaten te zien bij mensen
die een training van 8 weken hebben gevolgd, zoals minder piekergedrag, meer concentratievermogen en meer rust. Mensen geven
aan bewuster in het leven te staan,
waardoor bewuster keuzes gemaakt
kunnen worden. Je hoeft niet altijd
wat te mankeren om baat te hebben
bij Mindfulness.” Joke: “Mijn motto
is een pad volgen van moeten naar
ont-moeten. En dat is wat ik graag
wil overdragen in een training mindfulness.” Toch is het niet zo makkelijk om met woorden duidelijk te

maken wat mindfulness is en hoe
het werkt. De trainers van Wings
and Footprints en TCO: “Wij zijn dan
ook blij dat Aletta van YogAletta
ons uitnodigde om in haar prachtige centrum in The Beach een workshop te komen geven. We kunnen
die middag mensen zelf laten ervaren wat Mindfulness voor hen kan
betekenen. We gaan met elkaar
praktische oefeningen doen en uitleg geven over mindfulness aan de
hand van een videopresentatie. Het
woord ‘Mindfulness’ betekent ‘aandacht’, dus we zullen samen wat oefeningen doen om de aandacht te
richten om zelf te kunnen ervaren
hoe dit is.”
De workshop wordt gegeven op
zondag 1 november van 14.00 tot
15.30 uur. Na een korte pauze zal
Aletta nog een kleine yogasessie
aanbieden, voor wie dat leuk vindt.
De middag wordt om 16.30 uur afgesloten. Deelnemen aan de workshop kost 10 euro per persoon. Aanmelden voor de workshop kan bij de
Studio YogAletta in The Beach aan
de Oosteinderweg 247a, via info@
yogaletta.nl of via de emailadressen
van Joke en Marianne.
Aletta tot slot: “Ik ben blij dat Joke
en Marianne met mij willen samenwerken. Tenslotte gaat het ons allen
om werken aan een happy, healthy,
body, mind & life en om dit zo veel
als we kunnen te delen met elkaar.”
Trainingen
Start nieuwe acht weekse trainingen Mindfulness in TCO aan de
Oosteinderweg 272. Nu ook op de
dinsdagochtenden vanaf 10 november of donderdagavonden vanaf 12 november. Informatie en aanmelden: www.wingsandfootprints.
nl, info@wingsandfootprints.nl of
bel Joke 06-23861976 of www.tcoaalsmeer.nl, info@tco-aalsmeer.nl
of neem contact op met Marianne
via 0297-324757.

Toekomst sierteelt centraal
tijdens Trade Fair Aalsmeer

Veel gemeenschappelijke onderwerpen

Aalsmeer - Van woensdag 4 tot
en met vrijdag 6 november organiseert bloemenveiling FloraHolland
de Trade Fair Aalsmeer. Deze handelsbeurs is dé plaats waar de nationale en internationale sierteelt samenkomt. Vanuit de missie’ Flowering the World’ staat de beurs dit
jaar in het teken van kansen en mogelijkheden voor de sierteeltsector
om in te spelen op marktontwikkelingen, voor nu en in 2020.

Aalsmeer - Zaterdag 10 oktober
bespraken de VVD fracties uit de
regio Amstelland de economische
kansen in de regio. VVD fractieleden, bestuursleden en wethouders
van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en
Uithoorn waren aanwezig. De bijeenkomst vond plaats bij Olij Breeding te De Kwakel, op het grensgebied tussen Aalsmeer en Kudelstaart en Uithoorn en De Kwakel. Het programma bestond verder
uit het bespreken van economische
kansen met Greenport Aalsmeer, informatie over Flora Holland en een

rondleiding op het bedrijf van Olij
Breeding. Fractievoorzitter Robert
van Rijn van VVD Aalsmeer: “Het is
goed dat we elkaar in de regio als
VVD opzoeken. Dat is in het belang
van alle inwoners in de regio om zo
sterker de economische kracht en
kansen met elkaar te benutten.”
Op de zuidflank van Amsterdam
spelen veel gemeenschappelijke
onderwerpen. Zo sprak men zaterdag over de ontwikkelingen rondom de luchthaven Schiphol, wonen, openbaar vervoer, economie en
vluchtelingenopvang.

FloraHolland House
Het FloraHolland House is het middelpunt van de Trade Fair. Onder het motto ‘Home of opportunities’ vormt het de centrale ontmoetingsplek waar klanten (exporteurs,
veredelaars en telers) en eindklanten (bloemisten en retailers) kunnen samenkomen. De meest opvallende noviteiten en de belangrijkste
markt- en consumententrends van
morgen zijn daar te zien. Het FloraHolland House biedt een inspirerende plek waar bezoekers van gedachte kunnen wisselen met experts van binnen en buiten de sector over het creëren van kansen
voor de sector. Met als gezamenlijk
doel: meer consumenten die meer
geld uitgeven aan bloemen en planten.

brief die door het college aan 1000
omwonenden was gezonden, riep
veel vragen op. Zo gaat het, als er
een beroep op Aalsmeer wordt gedaan, om crisis opvang van maximaal 3 dagen. Volgens het crisisplan
is sporthal de Bloemhof een van de
locaties die hiervoor is aangewezen. Het college geeft aan dat maximaal 400 vluchtelingen tijdelijk in de
Bloemhof kunnen worden opgevangen. De eerdere toezegging dat naar
lege kantoorpanden wordt gekeken

door B&W is van de baan. De VVD
vindt dat jammer, omdat de Bloemhof dicht tegen een woonwijk aan
zit. Ook zullen gym- en sportlessen
op korte termijn moeten uitwijken.
Vele omwonenden in AalsmeerOost heeft de informatie niet bereikt. Dit is mede aanleiding voor de
VVD geweest om hierover opheldering aan de burgemeester te vragen.
De VVD heeft aangedrongen op het
goed informeren van de inwoners.
”Als een beroep op Aalsmeer wordt

gedaan, dan willen wij dat inwoners
van Aalsmeer-Oost goed geïnformeerd worden en in de gelegenheid
gesteld worden om bij een bewonersavond aanwezig te zijn”, aldus
fractievoorzitter Van Rijn. De VVD
blijft zorgen houden of Aalsmeer
een dergelijke crisis opvang wel
aan kan. “Wij hechten aan tijdige en
zorgvuldige communicatie richting
inwoners. Bovendien vragen wij ons
af of de Bloemhof hiervoor een geschikte locatie is.”

VVD fracties bespreken
economische kansen regio

Zodat in 2020, nog meer dan nu,
met al die prachtige bloemen en
planten de wereld een stukje mooier, gezonder en beter gemaakt kan
worden.
Allesomvattende beurs
Het vakpubliek maakt op de Trade
Fair kennis met het nieuwste van
het nieuwste op het gebied van productontwikkelingen dat zo’n 650
kwekers en 50 toonaangevende
veredelaars te bieden hebben. Kwekers en veredelaars uit binnen- en
buitenland presenteren hun aanbod
en tonen nieuwe producten of concepten. Exporteurs, groothandelaren en hun klanten uit binnen- en
buitenland laten zich op de Trade
Fair inspireren door een compleet
overzicht van het aanbod bloemen,
planten, productconcepten en noviteiten. Daarmee is de FloraHolland
Trade Fair een allesomvattende netwerk- en inspiratiebeurs op het gebied van sierteelt.
Noviteiten
Dit jaar presenteert FloraHolland
noviteiten die net op de markt zijn
gekomen of binnenkort gaan komen in het FloraHolland House.
Noviteiten blijven op de Trade Fair
Aalsmeer een belangrijke publiekstrekker. Voor zowel kwekers
als kopers zijn noviteiten een belangrijk middel om onderscheidend te zijn en te blijven op de internationale markt. De beurs is in
het veilingcomplex van FloraHolland aan de Legmeerdijk en is geopend op woensdag 4 van 9.00 tot
17.00 uur, donderdag 5 van 9.00 tot
17.00 uur en vrijdag 6 november
van 9.00 tot 15.00 uur. Voor vakpubliek is de toegang gratis. Meer informatie over de FloraHolland Trade
Fair in Aalsmeer is te vinden op
www.floraholland.com.
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Aalsmeerse Belangen (AB)

Motie over geluidsoverlast
op Westeinderplassen
Aalsmeer - Nog niet officieel ingediend, maar ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad, de
motie van Aalsmeerse Belangen
over geluidsoverlast op de Westeinderplassen. De Westeinderplassen en omgeving is een recreatiegebied waar iedereen gebruik van
kan maken. AB vindt het wenselijk
dat de kwaliteit van dit recreatiegebied gewaarborgd blijft en hierbij hoort enige rust. De fractie stelt
in haar motie dat radio’s of andere lawaaiproducerende instrumenten niet op ‘knopje tien’ gezet zouden mogen worden op de openbare eilanden. Muisstil hoeft het niet te
worden, zo verduidelijkte Dirk Stoker. “Een algemeen aanvaardbaar
geluid, zeg maar.” De fractie sprak
met de motie haar ergernis uit over
de regelmatig harde muziek op eilanden, maar ook op varende boten. Tuurlijk is naar muziek luisteren
prima, maar in mate. Alle bezoekers
van de Poel mee laten genieten, is
niet nodig en hier is ergernis over.
Volgens AB brengt geluidsoverlast
gezondheidsklachten met zich mee
en tast het de balans tussen wo-

nen, werken en recreëren aan. AB
stelt voor de Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, zodat de
politie een handvat heeft om overlast voor omwonenden door harde
muziek op vaartuigen of eilanden
aan te kunnen pakken. Volgens Jan
Bouwmeester van de VVD is al een
artikel in de APV opgenomen over
geluidsoverlast. Dirk Stoker beaamde dit, maar zei dat deze vorm van
handhaven op het water niet goed
of niet voldoende omschreven staat
in de Verordening.
Gevolgen voor de Pramenrace zou
deze nieuwe regel overigens niet
hebben. Er mag, zo stelt AB ook, van
afgeweken worden in het geval van
uitzonderingen door middel van een
evenementenvergunning.
Over de motie is in de raadsvergadering kort gesproken. AB gaat over
de inhoud nog ter rade of mogelijk
aanpassingen nodig zijn ter verduidelijking. In een volgende vergadering gaat dan opnieuw over de motie ‘Geluidsoverlast’ gesproken worden. AB wil de motie in het volgende watersportseizoen (begin april
ongeveer) in werking laten treden.

Raadzaal: Alle fracties waren dinsdag aanwezig bij de commissievergadering.

Bestuurders vragen genuanceerd
om te gaan met ‘zaak’ raadslid
Aalsmeer - Naar aanleiding van
de aanhouding en het verhoor van
het Aalsmeers raadslid Bram Heijstek van HAC afgelopen week hebben de fractievoorzitters van CDA,
Aalsmeerse Belangen, VVD en
PACT Aalsmeer en burgemeester
Nobel de behoefte een gezamenlijke verklaring af te leggen.
De fractievoorzitters en de burgemeester begrijpen de onrust en
emotie onder betrokkenen, met name bij de mensen die ongevraagd
en ongewild betrokken zijn geraakt bij de zaak vanwege vals gebruik van hun naam en/of digitale identiteit. “Wij verzoeken iedereen om genuanceerd met deze zaak om te gaan en het onderzoek van Openbaar Ministerie en de
politie af te wachten. In onze rechtstaat is iemand onschuldig, zolang
niet bewezen is dat hij schuldig is.
Het is aan de rechter om te beoordelen of er strafbare feiten zijn ge-

pleegd. Evenzo is het aan de rechter
een oordeel te geven over het mogen uitvoeren van het passief kiesrecht”, aldus burgemeester Jeroen
Nobel en de fractievoorzitters Dirk
van Willegen (CDA), Helma Persoon
(AB), Robert van Rijn (VVD) en Ronald Fransen (PACT). Het raadslid is
vorige week dinsdag 6 oktober in de
ochtend aangehouden door de politie op verdenking van stalking en
identiteitsdiefstal. Hij is verhoord en
de volgende dag, woensdag 7 oktober, in de avond weer vrij gelaten. Er
zijn computers en laptops in beslag
genomen. De aanhouding heeft zich
als een olievlek in Aalsmeer verspreid en er wordt volop over gesproken en gespeculeerd. Voorzitter
Gijsbert de Fockert van HAC heeft
zijn conclusie al getrokken. Hij is afgetreden. Wanneer het onderzoek
afgerond wordt is niet bekend. Ook
is niet bekend wanneer het raadslid
zich moet verantwoorden bij justitie.

Start oplevering Dorpshaven-Zuid

Eerste startersappartement
voor Rody Springintveld
Aalsmeer - Maandag 12 oktober
heeft wethouder Tom Verlaan de
eerste sleutel van Startblok 3, het
appartementengebouw voor starters, in nieuwbouwproject Dorpshaven-Zuid uitgereikt. De komende weken zullen de overige woningen van het gebouw worden opgeleverd. Een klein jaar geleden werd,
na een voorspoedige 100% verkoop, begonnen met de bouw van
dit fraaie complex langs de nieuwe N196. Het project DorpshavenZuid is ontwikkeld door Timpaan in
Rijsenhout. In totaal zullen er uiteindelijk drie identieke gebouwen
met startersappartementen verrijzen langs de N196. Wethouder Tom
Verlaan: “Ik ben erg blij met de realisatie van deze 31 starterswoningen.

Hierdoor kunnen weer een aantal
jongeren een mooie start maken op
de Aalsmeerse woningmarkt.” De
sleutel werd door wethouder Verlaan uitgereikt aan Rody Springintveld. Voor Rody is het zijn eerste
koopwoning. Hij gaat vanuit zijn ouderlijk huis verhuizen naar zijn nieuwe woning. Rody is erg blij met zijn
nieuwe woning. ”Ik heb een appartement op de bovenste verdieping
met een enorme vliering. Het ziet er
allemaal geweldig uit! Ik heb enorm
veel zin om nu te gaan klussen en
binnenkort mijn eigen huis te gaan
betrekken.” In de toekomst zal er
links naast de inmiddels twee appartementengebouwen voor starters nog een derde identiek gebouw
worden gerealiseerd.

Insluipers slaan
slag op feest

Goed verloop vergadering commissie Ruimte en Economie

Kwaliteitsniveau B voor
beheer openbare ruimte
Aalsmeer - Niveau A, B of C. Waar
hebben ze het over in de commissie Ruimte en Economie? Afgelopen dinsdag 13 oktober werd in de
vergadering als eerste gesproken
over het beeldkwaliteitsplan Beheer
en Onderhoud. De nieuwe visie op
grijs en groen geeft letters aan kwaliteitsniveaus. Bij C kan het beter, B
staat voor goed, A is ambitieus en
A+ is om ‘door een ringetje te halen’. Deze plus gaat Aalsmeer halen
als het Seringenpark volledig in ere
is hersteld volgend jaar, maar verder blijft het bij de B. Met het plan
worden afspraken gemaakt over de
onderhoudskwaliteit van de openbare buitenruimte en de bestuurders stellen in deze te kiezen voor
beheerscenario B. Dit voorgestelde
scenario kan worden gerealiseerd
met het huidige beheerbudget van
circa 3,5 miljoen euro. Op basis
hiervan wordt voorzien in een duurzame instandhouding van de voorzieningen in de openbare ruimte.
De fracties zijn in deze een iets andere mening toegedaan dan het
college. Voorgesteld werd om wat
betreft winkelcentra, parken en recreatiegebieden te kiezen voor niveau A. Hier is echter jaarlijks een
extra budget nodig van circa 90.000
euro. Om toch binnen het aangegeven budget te blijven stelde PACT
voor om als besparing de buitengebieden de status C te geven,

maar hier voelden de andere fracties niets voor. Het plan is goedgekeurd en komt op de agenda van
de raadsvergadering op donderdag 29 oktober. De fracties hebben
de ‘opdracht’ meegekregen om zelf
op zoek te gaan naar de benodigde extra gelden voor de A ambitie
in winkelcentra, parken en recreatiegebieden.
Woonarken en Schinkelpolder
Het ziet er overigens naar uit dat
deze raadsvergadering, net als de
commissie afgelopen dinsdag, misschien ook even na tien uur afgesloten kan worden. Drie onderwerpen
zijn genoteerd als hamerstukken.
Met de aanvullende regeling in het
arkenbeleid gaf wethouder Gertjan van der Hoeven blij te zijn en
de fracties sloten zich hier bij aan.
In het bestemmingsplan is een beeindigingregeling opgenomen voor
arken met een afwijkende (te grote)
maatvoering. Bij vervanging hiervan dient de eigenaar zich te houden aan de voorgeschreven maatvoering. Niets dan lof ook voor de
eerste herziening in bestemmingsplan Schinkelpolder. Aan de eigenaren van de seringenkwekerij aan de
Mr. Jac. Takkade 8 wordt de mogelijkheid gegeven om (eindelijk, sinds
2006 bezig) een tweede woning bij
het bedrijf te bouwen. Het ontlokte
Ton Smit van het CDA de uitspraak
“De aanhouder wint.”

Inzet traumaheli voor onwel
geworden persoon in boot
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag 11 oktober is de traumaheli ingezet bij een medische noodsituatie
bij Jachthaven Dragt aan de Stommeerweg. In een woonboot was een
persoon onwel geworden. Naast de
traumaheli zijn de politie, brandweer
en ambulancedienst ter plaatse ge-

gaan. De brandweer heeft geen reanimatie hoeven verrichten. De onwel geworden bewoner is in bijzijn
van een arts van het traumateam
per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. Over de toestand van de
patiënt is verder niets bekend.
Foto: Marco Carels

Campagne ‘Onderweg ben ik offline’

Gebruik geen social media
in het verkeer
Aalsmeer - Social media en verkeer, het is geen goede combinatie. Toch doen veel mensen het. De
smartphone biedt de verbinding met
hun sociale omgeving, overal en altijd. De verleiding om tijdens het autorijden even op je mobiel te kijken
blijkt daarom moeilijk te weerstaan.
Uitzetten of wegleggen van de telefoon blijkt voor de meeste automobilisten geen alternatief, omdat bellen en navigeren dan niet mogelijk
zijn.
Het gebruik van je smartphone leidt
de aandacht af. Je waarnemingsvermogen wordt minder en je rijprestaties gaan achteruit, met als gevolg een grotere kans op een ongeluk. Wil je écht geconcentreerd rij-

den? Zet voor vertrek je mobiel op
stil. En als je belt, doe het dan sowieso handsfree. Een beetje chauffeur neemt zijn verantwoordelijkheid, houdt zijn aandacht bij de weg
en laat zich niet afleiden.
Tips: Als je dan toch moet bellen,
doe het dan handsfree. Bel alleen
handsfree als het echt noodzakelijk
is en hou het gesprek zo kort mogelijk. Of vraag of het gesprek op een
ander tijdstip kan plaatsvinden. Wil
je toch bellen, rij dan naar een parkeerplaats. Whatsappen en sms’en
doe je op een parkeerplaats. En dat
geldt natuurlijk ook voor twitteren
en e-mailen. Ga naar een parkeerplaats of wacht totdat je thuis of op
kantoor bent.

Herenweg en Polderzoom
Hamerstuk, net als de startnotitie
voor het ontwikkelen van de bouwkavels Herenweg 61 en naast 99.
Voorgesteld wordt om op de locatie van de voormalige boerderij een
woning met zorgfunctie of een bijzondere woonvorm toe te staan. De
voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke (zorg)functie voor de
dagopvang van gehandicapten
(eventueel in combinatie met een
horecavoorziening) en geen verdere
uitbreiding met vrije kavels.
De startnotitie Polderzoom eerste
fase had van de politiek ook een hamerstuk mogen worden, maar HAC
gaf aan nog bedenktijd te willen in
verband met de gestelde parkeernorm. De notitie geeft de mogelijkheid om tot een voorstel te komen
om circa 200 woningen en appartementen (waarvan 30 procent sociaal en 30 procent goedkoop) te realiseren in het laagte gebied bij de
Stommeerkade. Volgens wethouder
Jop Kluis wil de ontwikkelaar graag
van start.
Het was het laatste onderwerp in
de commissie Ruimte en Economie
en omdat er geen vragen ingediend
waren, kon voorzitter Dick Kuin
(AB) even over tien uur de vergadering sluiten. Prima verlopen overigens, goed gediscussieerd, scherpe reacties, duidelijke antwoorden
en gelukkig ook een vleugje humor.
Tot slot: Excuses aan de fracties en
de aanwezigen. Juist in een stiltemoment, een overgang tussen twee
onderwerpen, ontsnapte bij het redactielid van deze krant een enorme nies. Het was misschien wel het
grootste tumult van de avond...

Bestelbus van
oprit gestolen
De Kwakel - Op dinsdag 13 oktober is tussen half acht in de ochtend
en twaalf uur ‘s middags ingebroken in een woning aan de Hoofdweg. De dieven gingen er vandoor
met contant geld en de sleutels van
de bestelbus van de bewoners. De
wagen stond op dit oprit voor het
huis. De inbrekers zijn er vervolgens vandoor gegaan in zilvergrijze
Volkswagen transporter met dubbele cabine. Kenteken van de bestelbus is 86-VDD-2. Mogelijk is de bus
gezien ergens in de gemeente. Wie
meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

Vakantieservice
van politie
Aalsmeer - De herfstvakantie staat
weer voor de deur. Leuk voor iedereen, die er dan even lekker tussenuit gaat. Nog leuker is het om weer
thuis te komen en er is geen bezoek geweest van ongenode gasten
oftewel inbrekers. Om de kans op
woninginbraak te verkleinen kunnen inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart gebruik maken van de vakantieservice van de politie. Tijdens
controles in de avond en nacht worden door agenten extra ‘rondjes’
gereden. Zelf kunnen inwoners natuurlijk ook allerlei maatregelen nemen om inbrekers op het verkeerde been te zetten. Zorg voor verlichting, laat geen kostbare spullen
in het zicht liggen en vraag buren
of vrienden om de post weg te halen. Nog meer tips en hoe gebruik
maken van de service van de politie
zijn te vinden op de website www.
politie.nl.

Kudelstaart - In de nacht van
zaterdag 10 op zondag 11 oktober zijn in Kudelstaart uit een
woning goederen gestolen. Dit
gebeurde terwijl er een feestje
gaande was in en bij het huis.
In een onbewaakt moment zijn
er ongewenste personen de
woning binnen gegaan en hebben spullen weggenomen. De
daders wisten ook de autosleutel en de auto weg te nemen.
Het voertuig en enkele gestolen goederen zijn inmiddels
weer teruggevonden. De politie verzoekt mensen die informatie over de daders kan verschaffen, contact op te nemen
via 0900-8844 of anoniem via
www. Meldmisdaadanoniem.

Getuigen gezocht

Vechtpartij met
dreiging wapen

Aalsmeer - In de Zijdstraat
is zondagochtend 11 oktober
rond 05.05 uur melding gemaakt van een vechtpartij. Deze heeft ter hoogte van een horecagelegenheid plaats gevonden. Volgens getuigen hebben
twee groepen jongeren ruzie
met elkaar gekregen hebben. Er
zou gedreigd zijn met wapens,
onder andere een mes. De politie is op zoek naar getuigen die
meer weten over de personen
die wapens in handen hadden
of gedreigd hebben met een
wapen. Ook vraagt de politie
passanten, die getuige waren
van het geweldincident, zich
te melden via telefoonnummer
0900-8844 of in het politiebureau in Aalsmeer aan de Dreef.
Anoniem kan ook: www. Meldmisdaadanoniem.

Licht gewond na
verkeersongeval
Aalsmeer - Op zondag 10 oktober rond tien voor elf in de
avond heeft een verkeersongeval met letsel plaatsgevonden op de Burgemeester Brouwerweg. Het betrof een eenzijdig ongeval. Door nog onbekende oorzaak is een auto tegen de vangrail gereden. Door
de klap zijn de airbags van het
voertuig uitgeklapt. Een van de
drie inzittenden raakte licht gewond en is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

Drie maal inval
hennepteelt
Aalsmeer - De politie van
Aalsmeer heeft de afgelopen week liefst drie hennepplantages ontmanteld. Aan de
Snoekbaarsstraat werd op zolder van een woning een kleine 200 hennepplanten aangetroffen, in beslag genomen en
vernietigd. De bewoner alsmede eigenaar van het pand is
aangehouden. De Aalsmeerse
politie heeft een team van de
Landelijke eenheid versterkt
bij een inval in een pand aan
de Aalsmeerderweg. Gedroogde hennep en distributiemateriaal zijn in beslag genomen.
Naar aanleiding van tips over
het mogelijk telen van hennep
is de politie verder een pand
op de Witteweg ingegaan. Drie
verdachten werden aangetroffen en zijn aangehouden. De
plantage bestond uit zo’n 150
planten. Deze zijn afgevoerd
voor vernietiging.

Graafmachine
aangetroffen
Kudelstaart - Op maandag
5 oktober heeft de politie een
gestolen graafmachine teruggevonden in de Einsteinstraat.
Kudelstaart. De graafmachine
is vanaf een bedrijventerrein in
Hoofddorp gestolen. De graafmachine stond op een aanhanger. Mogelijk zijn er inwoners
die gezien hebben dat de aanhanger met daarop de graafmachine geparkeerd werd in
de Einsteinstraat. Dit moet
rond half acht in de ochtend
gebeurd zijn. Getuigen worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.
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Aanwijzingen in Historische Tuin

Week van de opvoeding

Speurtocht ‘Zoek het gouden
zaad’ in de herfstvakantie

Opa en oma bij Oostkroost
Aalsmeer - Maandag 5 en dinsdag 6 oktober was het een gezellige drukte op kindcentrum Solidoe Oostkroost. Alle kinderen van
het kinderdagverblijf hadden, in het
kader van het thema ‘Ik en Jij’, hun
opa en oma uitgenodigd om te laten
zien hoe fijn je in de kinderopvang
kunt spelen en al spelende heel veel
leert.
De opa’s en oma’s werden ontvangen met koffie en thee en wat lekkers. Er werd gezellig gepuzzeld met
de kleinkinderen, een boekje gele-

zen en een liedje gezongen. En met
een lach en soms ook een traantje
(mijn opa gaat weg) werden opa en
oma uitgezwaaid. Heel veel kinderen hebben tegenwoordig, naast de
kinderopvang, ook een opa of oma
dag.
Samen met ouders en de kinderopvang helpt Oostkroost de kinderen
te ontwikkelen tot unieke en zelfstandige mensen. Kinderopvang
biedt een omgeving waarin kinderen samen met andere kinderen in
een groep kunnen ontwikkelen.

Oproep kinderburgemeester

Vince: ‘Speelpleinen en
velden hondenpoepvrij!’

Herfstvakantie in het Bos
Amstelland - Kom naar de Boswinkel in de herfstvakantie. Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn er herfstachtige activiteiten in en om de Boswinkel. Dinsdag
20 oktober om 12.00, 13.30 of 15.00
uur kun je een schilderij maken met
takken, modder, gras en blaadjes
met de mooiste kleuren. Maak een
herfstfietstocht met de boswachter
op woensdag 21 oktober om 14.00
uur. Neem je eigen fiets mee. Start
is bij de Boswinkel. Kom op donderdag 22 oktober om 12.00, 13.30 of
15.00 uur met je familie naar het Bos
en ruik en bekijk de herfst. Je maakt
een natuurparfum en een kleurenstok. Stamp op vrijdag 23 oktober
om 12.00, 13.30 of 15.00 uur door
het Bos over dode takken, ren door
ritselende bladeren en was je onder de bladerdouche. Alle activiteiten zijn geschikt voor gezinnen met
kinderen van 6 tot 10 jaar.
Nachtwandeling door het Bos
Ga mee op zaterdagavond 24 oktober om 19.30 uur en wandel met

de boswachter door een donker en
misschien wel heel stil Amsterdamse Bos. Na afloop opwarmen bij de
open haard. De start van de wandeling is bij de grote parkeerplaats van
de geitenboerderij aan de Nieuwe
Meerlaan 3 in Amstelveen. De kosten zijn 5,50 euro per persoon.
Bosbusexcursie
En/of: Ga op zondagochtend 25 oktober om 10.00 uur mee met een
excursie in de Bosbus met de boswachter. De rijdende excursie duurt
vijf kwartier en onderweg vertelt de
boswachter allerlei wetenswaardigheden. De kosten zijn 4,50 per persoon en er kunnen 20 passagiers
mee. Start is bij de Boswinkel. De
Bosbus rijdt deze zondag voor het
laatst in dit seizoen. Na de excursie
rijdt de Bosbus de hele dag volgens
het normale rijschema. Aanmelden
voor alle activiteiten kan bij de Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, tel.
020-5456100 of stuur een mail via
www.amsterdamsebos.nl. De Boswinkel is geopend van dinsdag tot
en met zondag van 10 tot 17 uur.

Aalsmeer - Kinderburgemeester
Vince Boom heeft weer een leuk
filmpje gemaakt (link https://youtu.be/ot5EqeP4L8Y) waarin hij namens alle Aalsmeerse kinderen
vraagt of ze hondenpoepvrij mogen
spelen. Vince roept alle hondenbezitters op om hun hondenpoep op
te ruimen en om honden niet uit te
laten op speelvelden, schoolpleinen en sportvelden. De kinderburgemeester haakt daarmee aan bij
de communicatiecampagne over
het hondenbeleid. Vince Boom: “Ik
hoor van veel kinderen en hun ouders dat ze het erg vervelend vinden
als er op hun speelveldje hondenpoep ligt. Ik merk soms ook dat op
het grasveld bij mij voor deur hondenpoep ligt. Dat betekent dat wij
daar dan niet meer kunnen voetbal-

opa’s en oma’s met kleinkinderen of
als U al ouder even niet weet, wat U
met de kinderen aan moet, een leuk
en leerzaam uitstapje. Kinderen tot
14 jaar gratis entree en natuurlijk is
het leuk om na afloop met de kids
wat te gebruiken in het Tuinhuis.
Via de website www.historischetuinaalsmeer.nl kan op de agenda nu
alvast de folder geraadpleegd worden. Op zaterdag 30 november kan
om 15.00 uur met de kinderen een
veiling bijgewoond worden. Voor informatie e-mail info@historischetuinaalsmeer.nl of 0297-322562. De
entree is via de brug bij het Praamplein in het centrum. De Tuin is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. Zaterdag en zondag is de Tuin te bezoeken tussen 13.30 en 16.30 uur. Entreeprijs is 4 euro per persoon,
65+ers betalen 3.50 euro en kinderen en houders van een museumkaart hebben gratis toegang.

Mail de kinderburgemeester
Kinderburgemeester Vince roept alle kinderen in Aalsmeer op om hem
te mailen als ze een vraag hebben
of als ze een probleem hebben. Dat
kan zoiets zijn als hondenpoep op
de speelvelden of gevaarlijke situaties in de buurt; hij gaat dan proberen er iets aan te doen. Mailen naar
Vince kan via kinderburgemeester@
aalsmeer.nl

Voor jongeren 9 tot en met 14 jaar

Workshop ‘Maak je eigen
modeblog’ door Niki Smit
Kinderboekenweek ‘Raar maar waar’

Burgemeester en wethouder
lezen voor op De Brug
Aalsmeer - Van 7 tot 18 oktober was het weer Kinderboekenweek en het thema dit jaar is ‘Raar
maar waar’. Op alle Aalsmeerse ba-

Voor kinderen vanaf 10 jaar

Kunstles van DionV in Studio’s
Aalsmeer - Maandag 19 oktober
kunnen kinderen vanaf tien jaar de
leukste dag van deze herfstvakantie gaan beleven. De kunstenaar DionV neemt je mee naar de Studio’s
Aalsmeer waar niet alleen zijn atelier is, maar ook de 200 meest beroemde schilderijen van de wereld
hangen. Hij gaat je daar allemaal
mooie verhalen over vertellen, natuurlijk niet over alle schilderijen, hij
zoekt er een aantal uit en wie weet
mag je ook zelf een schilderij aanwijzen waarover je meer wilt weten.
DionV vindt het echt te gek om dit te
gaan doen en verheugt zich op jouw

len. Dat vinden mijn vrienden en ik
erg jammer. Daarom vraag ik vriendelijk aan alle honden uitlaters om
alsjeblieft de poep van hun hond op
te ruimen. Op die manier is iedereen
blij; de hondenbaasjes omdat ze een
lekker rondje kunnen wandelen met
hun hond en de kinderen omdat ze
fijn buiten kunnen spelen.”

Aalsmeer - Tijdens de herfstvakantie vind er in de Botanische Tuinen
in Nederland een speurtocht plaats
naar het gouden zaad. Als symbool
voor het bestaan van de botanische
tuinen is er een kunstwerk gemaakt,
in de vorm van een zaad. Dit kunstwerk is begraven en moet nu symbolisch ontkiemen. Van dit kunstwerk is een gouden afdruk gemaakt, die ergens in Nederland verborgen is. Vanaf 16 oktober kun je
via de website www.botanischetuinen.nl aanwijzingen krijgen naar
de vindplaats van dit gouden zaad.
Ook liggen er op de Historische Tuin
vanaf 16 oktober folders en aanwijzingen voor de speurtocht. Voor de
jeugdige deelnemers is er een passende verrassing beschikbaar. Er is
een tijdelijke expositie over zaad in
de plantenwereld en het gebruik
op de kwekerijen van Aalsmeer. De
speurtocht naar het gouden zaad
duurt tot 1 november. Dus, voor

komst! Je leert niet alleen veel over
schilderijen, maar ziet ook allemaal
spannende ruimtes waar je anders
niet mag komen.
Wat zal jij met mooie verhalen thuiskomen en misschien kan je later
nog eens met je ouders of opa’s en
oma’s terugkomen. Want er is zoveel te zien! Ook heb je meteen een
goed onderwerp voor een werkstuk
op school waar je vast hoge ogen/
cijfers mee kunt scoren. De middag begint om 14.00 uur de kosten
zijn 15 euro. Je kunt je opgeven bij
www.huiskamermuseum.nl of bel
06-12922954.

sisscholen werden in het kader van
de kinderboekenweek tal van activiteiten georganiseerd. Op basisschool De Brug in Aalsmeer-Oost
kwamen burgemeester Jeroen Nobel en wethouder van onderwijs,
Gertjan van der Hoeven, voorlezen
op woensdag 7 oktober. De burgemeester las de groepen 1,2 en
3 voor. Wethouder van der Hoeven
nam twee sessies voor zijn rekening
en las de groepen 4, 5 en 6 en de
groepen 7 en 8 voor. Uit het enthousiasme van de kinderen bleek eens
te meer dat kinderen van alle leeftijden het leuk vinden om voorgelezen te worden. Hopelijk stimuleert
het hen om zelf met plezier te blijven lezen. Want, dat is de bedoeling
van de Kinderboekenweek.

DionV heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan de realisatie van kleurige
elektriciteitskasten op het Praamplein. Foto: www.kicksfotos.nl.

Teken- en schrijfwedstrijd

Kinderboekenweek Samen
Een: Pencelen en griffels
Aalsmeer - Rond het thema van
de Kinderboekenweek organiseert
OBS Samen Een ieder jaar een teken- en schrijfwedstrijd.
Alle leerlingen doen hun best op
een mooie illustratie en in de bovenbouw schrijven de kinderen ook een

kort verhaal. In iedere groep wordt
de twee mooiste tekeningen en verhalen verkozen voor de gouden en
zilveren pencelen en griffels. Hierbij
jureren de kinderen zelf een andere
groep. Het thema van dit jaar was:
Raar maar waar! Een leuk en grappig thema vonden de leerlingen.

Amstelland - Is mode helemaal
jouw ding? En wil jij wel een booming modeblogger worden? Niki
Smit geeft je tips & trics om een purrrfecte modeblog te maken. Want
hoe doe je dat eigenlijk en waar
moet je op letten bij het schrijven
van een goede blog? Ook geeft Niki tijdens de workshop modeles en
helpt je op zoek te gaan naar jouw
eigen stijl. Niki Smit, bekend van de
100% serie, weet naast het schrijven
van boeken alles over fashion en
geeft je graag handige tips.
Niki Smit werd geboren op 6 juni 1975. Na de Havo studeerde ze
communicatie en deed een schrijfcursus om voor kinderen te leren
schrijven. Aanvankelijk deed ze dit
voor de lol, maar uiteindelijk resulteerde het in haar eerste échte boek, 100% Nina. Inmiddels bestaat de 100%-serie uit 5 boeken.
De 100%-serie gaat over liefde, puberperikelen, vriendinnen en mode. Tegenwoordig schrijft Niki bijna fulltime aan haar boeken. Daarnaast werkt ze freelance voor modetijdschrift ‘Glamour’. Haar workshop
is op dinsdag 20 oktober van 10.30
tot 12.30 uur in Bibliotheek Westwijk Amstelveen en is voor jongeIn groep 1 zijn de gouden en zilveren penselen uitgereikt aan Jessy
en Tomas, in groep 2 aan Milander
en Lexy, in groep 3 aan Xiyue en Nikai, in groep 4 aan Samijn en Martijn, in groep 5 aan Daniel en Yavanna, in groep 6 aan Foss en Storm, in
groep 7 aan Safiyo en Rayan en in
groep 8 aan Josine en Kimberley. De
gouden en zilveren griffels zijn uitgereikt aan Bjarne en Luuk in groep
5, in groep 6 aan Roos en Tommy, in
groep 7 aan Thijs en Suwedo en in
groep 8 aan Joris en Kjell. De prijsuitreiking door directeur Marianne
was afgelopen maandag 12 oktober. Er hing een gezellige sfeer en
voor iedere winnaar was er groot
applaus!

ren in de leeftijd van 9 tot en met
14 jaar. Kijk voor kaarten meer informatie op www.amstelland-bibliotheken.nl.
Niki Smit. Foto: Renee Bounin

Workshop ‘Lego’
in bibliotheek
Aalsmeer - Als afsluiting van de
Kinderboekenweek kan je nog naar
de Workshop Lego Challenge in bibliotheek Aalsmeer in de Marktstraat op zaterdag 17 oktober van
15.15 tot 16.30 uur. Ben je tussen
de 6 en 11 jaar en vind je het leuk
om iets met Lego te bouwen? Dan is
deze workshop echt iets voor jou. Je
gaat zelf aan de slag met de Legobouwkit, een motortje en batterijen
en leert over versnellingen, middelpuntvliedende kracht, het hefboom
principe en nog veel meer. Deelname kost 15 euro en voor biebpashouders 10 euro. Aanmelden voor
de workshop kan via http://bit.ly/
LegoBieb of kijk op de website van
de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Clinics in de Proosdijhal

Schaakcompetitie

Meidenvoetbal: Doe je mee?

Jeugd speelt met veel inzet

Aalsmeer - Meidenvoetbal is één
van de snelst groeiende sporten.
Ook FC Aalsmeer heeft een zeer
grote groep enthousiaste voetbalmeiden! Om meer meiden (6 tot 10
jaar) met voetbal te laten kennismaken neemt de vereniging deel aan
de Jeugdsportpas Aalsmeer. Tevens
gaan clinics gegeven worden op
woensdag 21 oktober in de Proosdijhal. Tijdens de training leren de
meiden met elkaar allerlei oefeningen om goed te kunnen voetballen, bijvoorbeeld dribbelen, 4 te-

Aalsmeer - Schaken is denken in
een stille omgeving waar men rustig achter zijn bord zit. Dit denken
de meeste mensen, maar 12 jonge
kinderen willen daar nog wel eens
anders over denken. In ieder geval werd er weer met veel inzet gespeeld. Nieuwe leerling Merlijn begon met een mooie remise tegen
Kevin. Flora ziet er lief uit, maar aan
het bord bijt ze van haar af en wist
ze mooi te winnen van Rune. Broer
Willem steeg in het peloton door van
Stijn te winnen en Hagenberg 3, oftewel Simon, werkte zich naar de
derde plaats door winst op Tim. De
langste en spectaculairste partij was
die tussen Jasper en Luuk en trok

gen 4 en passen. Op zaterdagochtend worden wedstrijden tegen andere teams gespeeld. Elke maandag en woensdag zijn er trainingen
van 17.30 tot 18.30 uur op de kunstgrasvelden van FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan. Interesse? Meld je
aan via de Jeugdsportpas of kom
langs op de clinics. Dan kan je ervaren hoe leuk voetbal is!
Wil je meer informatie? Neem gerust contact op met Dennis van der
Burgt via 06-55357434 of per mail
burgt@caiway.nl.

Nieuw: De Club van Sinterklaas

Films in de herfstvakantie
Aalsmeer - Volgende week is het
herfstvakantie en natuurlijk presenteert Crown Cinema dan extra films
voor kinderen en de jeugd. In première gaat dit weekend de film ‘De
Club van Sinterklaas en de verdwenen schoentjes’. In dit nieuwe Sinterklaasavontuur schrikt de Club
van Sinterklaas zich een hoedje. Ze
laten trouw cadeautjes achter in de
schoentjes van kinderen, maar die
worden gestolen en de pieten krijgen de schuld! Zou Kornee Kwastenbroek er iets mee te maken hebben? Kornee is nu speelgoedmaker,
maar als kind werd zijn schoentje altijd – per ongeluk – overslagen. Nu
heeft hij moepies gemaakt; speelgoedknuffels die doen wat hij zegt.

Wil hij wraak nemen op Sinterklaas
en laat hij daarom schoentjes leegstelen door zijn moepies? Te zien op
zondag 18, maandag 19 en woensdag 21 oktober om 11.00 uur.
Plaats nemen in de grote of kleine
filmzaal kan ook voor ‘De Vijf en de
Piratenschat’, ‘Pan’, ‘Keet & Koen en
de speurtocht naar Bassie en Adriaan’, ‘De Sneeuwkoningin 2’, ‘De
Boskampi’s’, ‘Shaun het schaap’
en ‘Hotel Transsylvanië 2’. Kijk voor
meer informatie op www.crowncinema.nl. Kaarten zijn te reserveren
via info@crowncinema.nl en 0297753700 en te koop in de knusse biosbar in Studio’s Aalsmeer aan de
Van Cleeffkade waar ook popcorn
en drinken te koop is.

Spelletjesmiddag Oost-Inn
Aalsmeer - In de herfstvakantie
op woensdag 21 oktober van 14.00
tot 16.30 uur wordt er in de OostInn een spelletjesmiddag georganiseerd. Met echte spelletjes! Dus
zonder stekker of batterij, maar gewoon met elkaar rond de tafel. Hoe
leuk is het niet om dat nu eens met
andere mensen te doen? Gelukkig
vinden heel veel mensen dat nog
steeds heel leuk. Jong en oud door
elkaar en tegen elkaar.
Spelen op mobieltjes en tablets is
deze middag niet toegestaan! Er
worden bekende spellen gespeeld,
zoals Rummikub, Mens-Erger-Je
Niet, en meer van dat soort spellen.
Maar U kunt (uiteraard alleen als U
dat wilt) zich ook wagen aan een
paar minder bekende spellen die
ontzettend leuk zijn, zoals bijvoor-

beeld Ticket to Ride. Het wordt vast
en zeker een hele leuke middag! De
toegang is gratis en er wordt gezorgd voor fris, thee en koffie. Neem
gerust ouders, vrienden, vriendinnen, opa’s en oma’s mee.
Inloop en lunch
’s Morgens is er van 9.30 tot 11.30
uur het bekende programma: Inloop
en ontmoeting onder het genot van
koffie en/of thee. En van 12.00 tot
13.00 wordt er weer een heerlijke
lunch geserveerd. Gewoon gezellig
aanschuiven!
Belangstellenden zijn van harte welkom in Oost-Inn in de Mikado aan
de Catharina-Amalialaan 66. Voor
inlichtingen: 0297-325636, 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Minioren scherpen hun
zwemtijden aan
Aalsmeer - De Oceanus minioren
kwamen afgelopen zondag in actie
en hoe. De middag begon met een
teleurstelling voor de debutanten
van de minioren, door een systeem
update in de computer waren de instellingen terug gezet naar de basis waardoor hun deelname aan deze wedstrijd weer op nul was gezet.
De teleurstelling was voor deze kanjers groot, maar ze hebben een deel
van de middag naar hun teamgenoten zitten kijken. De jongens minioren zes opende de middag met de
100 vrije slag, Sean Gonesh beet het
spits af en zwom 4 seconde van zijn
tijd af. Liam Breebaart en Jort Kemp
maakten er een mooie strijd van,
maar de voorsprong die Liam had
opgebouwd liet hij niet meer los.
Jort wist met zijn eindsprint wel zijn
tijd met 2 seconde aan te scherpen.
Mila van Duinhoven, Ebba Vonk en
Claire Corveleijn zwommen een hele
goede 100 schoolslag en verbeterden alle drie hun tijden. Loek Boerlage en Jayden v/d Bijl kwamen beide aan de start bij de 100 vrije slag.
Jayden, die net een week kamp achter de rug had, wist zijn tijd met 4 seconde aan te scherpen. Loek had er
ook flink de vaart in zitten en finishte
ruimschoots als eerste in 1.18,62. De
jongste van de middag waren Zarah
Tas en Esmee Scheuer op de 100
schoolslag waar Zarah haar tijd lekker aanscherpte tot 2.00,92 en Esmee net iets boven haar tijd finishte.
De boys Luuk Scheuer en Michael
Masseurs mochten zich laten zien
op de 200 rug, 12 seconde zwom
Luuk eraf en ook Michael scherpte zijn tijd aan met 4 seconde. De
meiden junioren 1 kwamen als debutant in actie op dezelfde 200 rug,
Nina Bellaart zwom een dijk van een
race met een hoog tempo finishte ze
in 3.09,96, gevolgd door Naomi Visser, Femme Bol, Madelief Blesgraaf
en Danique Pannekoek. Na de jurywissel stonden Sean, Jort en Liam
weer klaar voor hun tweede afstand,

Sean maakte een foutief keerpunt
bij de rug en kreeg een dis achter
zijn naam. Jort en Liam deden niet
onder voor elkaar, een gave race
om te zien die nipt in het voordeel
van Liam uitviel. Mila had er helemaal zin in, met een hoog armtempo
beet ze zich vast in de 100 vrije slag
en hoe, 8 seconde zwom ze ervan
af. Ebba en Claire gingen er ook helemaal voor. Zij finishten helaas net
boven hun inschrijftijd. De 100 rug
was voor Jayden een spannend moment. Hoe zouden zijn keerpunten
gaan verlopen. Volop aangemoedigd door de begeleiding gingen
Loek en Jayden ervoor, keerpunten waren goed en de tijden super
Loek 1.28,20 en Jayden 1.33,12. Esmee en Zarah stonden gespannen
klaar, 50 vlinderslag, een loodzware afstand. Met de laatste aanwijzingen vertrokken ze naar het blok, Esmee liet een 1.05,13 klokken, en Zarah knokte tegen alle elementen van
de slag en liep helaas tegen een dis
aan. Op de 200 meter school maakte
Michael een foutief keerpunt en liep
eveneens een dis op. Luuk had er
zin in en scherpte zijn tijd met 9 seconde aan en dat kan nog veel harder. Vijf meiden aan de start bij dezelfde 200 school. Rachelle de Meij
kon goed mee komen maar wisselde verkeerd wat haar een dis opleverde. Naomi was de snelste van de
Oceanus meiden in 3.26,29, gevolgd
door Femme, Madelief en Nina. Nog
twee programmanummers te gaan,
100 school jongens. Sean een persoonlijk record en Liam liet even
zien hoe goed hij de slag beheerst:
1.33,56. De laatste dames die in actie kwamen waren Mila , Ebba en
Claire op de 100 rug. De keerpunten verliepen moeizaam, een training dingetje, Mila wederom 9 seconde ervan af, Ebba 1 seconde en
Claire zate er net boven.
Al met al een zeer geslaagde middag waarbij heel wat tijden zijn aangescherpt, op naar deel twee.

JeugdSportPas
De JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject waarbij kinderen

Op Gezond Gewicht
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te
maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met GGD
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg
en Zekerheid en andere lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in
Aalsmeer. Bijna 1 op de 8 van de
Aalsmeerse kinderen in de leeftijdscategorie 5-11 jaar is te zwaar. Het
percentage met overgewicht stijgt
met de leeftijd.
De JOGG-aanpak draagt er aan bij
om de stijgende trend van overgewicht bij kinderen in Aalsmeer een
halt toe te roepen. www.aalsmeer.
nl/jogg.

Schratch Marionetten in
het Poppentheater
Aalsmeer - Schratch Marionetten
speelt met prachtige zelfgemaakte kleine marionetten ‘Danie’s Dolle Dierenwinkel’/’Danie’s Perfect
Petshop’ op zondag 18 en maandag
19 oktober in het Amstelveens Poppentheater. Bibi is in Danie’s Dolle
Dierenwinkel en mag een vriendje uitkiezen. De oude Danie laat
haar zijn verzameling dieren zien.
Daar zitten hele bijzondere tussen: mijnheer Piep de reuzenrat, Ella de dansende vogel en Dwiggy het
dweilmonster. De Nederlandse versie ‘Danie’s Dolle Dierenwinkel’ is te
zien op zondag 18 oktober om 14.30
uur en maandag om 11.00 uur en de
Engelstalige versie ’Danie’s Perfect
Petshop’ op zondag 18 oktober om
11.00 uur en maandag 19 oktober
om 14.30 uur, voor iedereen vanaf 2 jaar.

de ontdekkingstocht! De buurmannen klimmen in boekenkasten, laten
zich naar beneden glijden en houden net op tijd een omvallende boekenkast tegen. Ze lezen, ze kijken,
ze luisteren en dansen tussen de
boeken door. Binnen een mum van
tijd is de bibliotheek veranderd in
een vrolijke chaos. ‘Buurman in de
Bieb’ is te zien in het Amstelveens
Poppentheater op dinsdag 20 oktober, voor iedereen vanaf 5 jaar. Aanvang voorstelling: 14.30 uur. Reserveren voor alle voorstellingen kan
via 020-6450439, info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.amstelveenspoppentheater.nl.

Buurman in de bieb
Twee buurmannen zitten samen in
de bibliotheek. De een is aan het
gamen op de computer, de ander
kijkt naar filmpjes op zijn IPad. Maar
dan vallen de computers plotseling uit. Wat nu? Ineens zien zij alle boeken om zich heen. Ze worden
nieuwsgierig, wat zou daar allemaal
instaan? Tijd voor een spannen-

Tweede plaats voor Roanna

Sportfeestje in Proosdijhal
zich inschrijven voor vier kennismakingslessen van een sport bij de
vereniging. Kinderen betalen 5 euro voor de vier lessen en kunnen
op deze manier op een laagdrempelige manier een sport uitproberen zonder vast te zitten aan een
lidmaatschap. De JeugdSportPas
is onderdeel van de JOGG-aanpak
in Aalsmeer. Tijdens het beweegfeest is iemand aanwezig om te assisteren bij het inschrijven voor de
JeugdSportPas.

Nederlandse en Engelstalige voorstellingen

Laatste meerkamp voor atleten

10 Jaar JeugdSportPas
Kudelstaart - Sportservice Haarlemmermeer organiseert al 10 jaar
de JeugdSportPas in Aalsmeer. En
dat is reden genoeg voor een gratis (beweeg)feestje. Op woensdag
21 oktober organiseert Sportservice Haarlemmermeer samen met
de sportverenigingen uit Aalsmeer
een spetterende opening voor de
JeugdSportPas in de Proosdijhal aan de Edisonstraat. Om 9.15
uur opent wethouder Gert Jan van
der Hoeven het sportfeest gevolgd
door een warming up door SV Omnia. Van 9.30 tot 13.30 uur kunnen
kinderen meedoen aan clinics van
onder andere: meidenvoetbal, judo, Koreaans karate, dans en volleybal. Tussendoor krijgen de kinderen
een stuk fruit. Namens JOGG-partner Zorg en Zekerheid worden flesjes water uitgedeeld. Voor de eerste 50 aanmeldingen ligt een klein
presentje klaar. Er is beperkt plek,
dus vol is vol. Langskomen kan ook,
maar wil je zeker zijn van een plekje schrijf je dan vooraf in! Aanmelden voor dit feest kan via: www.
sportservicehaarlemmermeer.nl/
aalsmeer.

veel publiek. Luuk stond dame tegen toren voor, maar liet opeens zijn
dame opsluiten, waardoor in een
eindspel van twee pionnen en toren
tegen toren Luuk gewonnen kwam
te staan. Echter dit eindspel werd
nogal mishandeld (mooi onderwerp
voor een volgende les) en tenslotte bleef er een eindspel pion en koning tegen koning over en dit werd
een terechte remise, de eerste voor
Luuk dit seizoen, die met 3,5 punten de stand na vier ronden aanvoert. Simon Hagenberg staat op
twee met 3 punten en Jasper Springintveld en Gijs Wentzel op drie met
elk 2,5 punten.
Door Ben de Leur

Feestelijke start jubileumseizoen

Zaterdag 2 keer ‘Nijntje’
in het Crown Theater
Aalsmeer - Aankomend weekend
start het jubileumseizoen van het
theater aan de Van Cleeffkade met
de toepasselijke voorstelling ‘Nijntje viert feest’. Daar waar het theater
haar eerste lustrum viert is het voor
Nijntje haar 60ste verjaardag. In deze vrolijke voorstelling voor de allerkleinsten, komt de hele konijnenfamilie naar het theater: vader Pluis,
moeder Pluis en oma Pluis en natuurlijk Nijn en haar beste vriendin
Nina.
De verhalen van Dick Bruna vertaalde Ivo de Wijs naar even speelse als herkenbare liedjes. De leukste
nummers uit de drie eerdere musicals worden gebracht, aangevuld
met spiksplinternieuwe feestliedjes
van Ivo de Wijs en Henny Vrienten.
Op de vrolijke muziek van de onvergetelijke Joop Stokkermans zingen
de allerkleinsten uit volle borst mee.
Deze sprankelende muzikale voor-

stelling (regie Bruun Kuijt) is een
prachtige kennismaking voor jonge
kinderen met een écht theaterconcert. Er zijn voorstellingen op zaterdag 17 oktober om 13.30 uur en om
15.30 uur. Kaarten zijn te reserveren
via www.crowntheateraalsmeer.nl,
telefonisch 0900-1353 (45 cent per
minuut) of bij één van de zeven verkooppunten. Bij aankoop van vier of
meer kaarten per voorstelling biedt
het Crown Theater een familiepakket en wordt 15% korting gegeven.
Het Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat heeft ter gelegenheid van de
60ste verjaardag een etalage gewijd
aan Nijntje. Koop hier theaterkaarten en ontvang een presentje en
maak kans op een Nijntje loopauto.
Op de website kan ook een kleurplaat gedownload worden, die voor
aanvang van de voorstellingen ingeleverd kan worden. Wie weet win je
leuke prijzen.

Aalsmeer - Op zaterdag 10 oktober reisde een groep van twaalf AVA
pupillen naar Alphen aan de Rijn
waar bij AAV’36 de laatste baanwedstrijd van dit seizoen plaatsvond. Een drukke en sterk bezette wedstrijd met in iedere leeftijdsgroep meer dan twintig kinderen.
Alleen Roanna Geleijn eindige bij de
meisjes A1 op het podium op haar
afsluitende 1000 meter. In 3.47,82
werd zij tweede. Top 10 klasseringen op de meerkamp waren er voor
Gwen Alewijnse (6e meisjes A1),
Roanna Geleijn (8e meisjes A1) en
Steven Waasdorp (7e jongens C).
Overige klasseringen op de meerTweede plaats op de 1000 meter
voor Roanna Geleijn.

kamp: Colin Alewijnse (14e jongens
B), Niels Houtkamp (15e jongens
B), Bo Bruine de Bruin (16e jongens C), Julie Witteveen (13e meisjes A1), Nicky Verlaan (17e meisjes B) en Djuna Gersen (10e meisjes C). Op de afsluitende 600 meter werd Djuna Gersen 10e bij de
meisjes C, Steven Waasdorp 9e, Bo
Bruine de Bruin 11e en Justin Alewijnse 13e bij de jongens C. Op de
1000 meter werd Colin Alewijnse 5e
bij de jongens B en Nicky Verlaan
8e bij de meisjes B. Naast de tweede plaats van Roanna Geleijn op de
afsluitende 1000 meter eindigde
Gwen Alewijnse als 6e en Julie Witteveen als 8e. Weinig podium plaatsen, maar wel veel goede prestatie
in deze sterk bezette wedstrijd. Het
baan en meerkamp seizoen zit erop voor de jeugd van Atletiekvereniging Aalsmeer. Over een paar weken begint het cross seizoen en op
1 november start veel AVA jeugd op
de Maple Leaf Cross in Hilversum.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Briljanten bruiloft voor
Nel en Wim Alderden
Aalsmeer - Zondag 11 oktober was
vijfenzestig jaar geleden de dag dat
Neeltje Boomhouwer en Wim Alderden op respectievelijk twee- en vierentwintig jarige leeftijd in Hoofd-

dorp in het huwelijksbootje stapten. Dit heugelijke feit is afgelopen
zaterdag gevierd in een feestzaaltje
te Amstelveen. Meneer en mevrouw
Alderden werden woensdagmiddag

bezocht door Jeroen Nobel, burgemeester van Aalsmeer. Hij bracht
een prachtige bos bloemen en
overhandigde de kopie van de huwelijksakte. De ambtsketting werd
voor het officiële fotomoment omgedaan, maar, tijdens het ontspannen gesprekje dat erna ontstond in
de woonkamer van het echtpaar,
lag hij weer in het doosje. Dochter
Nelly, de jongste telg van het stel,

bracht een lekker kopje koffie met
daarbij een stuk, door moeder zelfgebakken appeltaart. “Met appels
uit eigen tuin.” Aldus mevrouw Alderden. Meneer Alderden, die als
hobby tuinieren heeft, zegt dat ze
ook mooie perenbomen hebben en
pruimenbomen. “Maar die gaven
helaas geen vrucht dit jaar.” Hij is
helaas niet meer zo goed ter been
in verband met slijtage in de knieen, maar beiden zijn nog erg goed
‘in het koppie’. Er zijn zes kinderen voortgekomen uit het huwelijk,
twintig kleinkinderen en maar liefst
drieëntwintig achterkleinkinderen.
Zestien daarvan wonen in Canada,
omdat hun dochter daar twintig jaar
geleden naartoe is geëmigreerd.
Het stel is reeds acht keer op visite geweest en meneer vertelt honderduit over hoe mooi en geweldig
het daar wel niet is. “Onze kleinkinderen doen het goed. Ze hebben
bijna allemaal boerenbedrijven. Een
paar hebben koeien, maar ook geiten en een is slager. Dat is Wim, vernoemd naar mij. En afgelopen zaterdag hebben hij en zijn vrouw ons
allemaal verrast. Ze waren overgekomen uit Canada en stonden ineens voor ons neus! Mijn dochter,
zijn moeder, was er ook en die wist
zelfs van niets. Geweldig!”
Zon
Mevrouw Alderden: “De rest van
onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen wonen in Nederland.

Waterpolo Oceanus

Heren 1 blijft koploper

Geslaagde gentlemans
wedstrijd bij UWTC
Uithoorn - Gezellige drukte in
de kantine van UWTC (bij de bmx
baan) tijdens de afsluiting van het
wegseizoen bij de Ad Fiege memorial Gentlemans wedstrijd van UWTC
wielrennen. Een stralend zonnetje
maar een verraderlijk koude en sterke oostenwind, daar moesten de 27
koppels het mee doen in hun tijdrit
over ongeveer 14 kilometer. Na afloop van de race kon iedereen onder het genot van een kop soep
en broodje weer lekker opwarmen.
Ondertussen werd de uitslag opgemaakt. Voorzitter George Ruijter
maakte de uitslag bekend en Gees
Fiege mocht de wisselbeker overhandigen aan Menno van Capel en
Peter van Capel. Zij mogen zich een
jaar lang het snelste gentleman koppel noemen. Zij reden echter niet de
snelste tijd! Lorena Wiebes en Koen
de Best reden 10 seconde sneller.
Lorena en Koen vielen nog meer op,
want zij stonden beide met een andere partner nogmaals aan de start
en reden de 14 kilometer tijdrit dus
twee keer. Ook Danny Plasmeijer en
Marcel Plasmeijer mochten bloemen in ontvangst nemen. Zij waren
de snelste bij de ouder-jeugd klas-

se. Uitslag Gentleman: 1 Peter van
Capel en Menno van Capel, 2 Sven
Nijhuis en Guido Coers, 3 Arjan Hulsebos en Theo Heuzen, 4 Koen de
Best en Tom Koudstaal, 5 Gijs Kostman en Piet van Lammeren, 6 Sjon
v/d Berg en Niels Kramer, 7 Jeroen
Hijstek en Wim van Dongen, 8 Mark
Best en Gerard van Veen.
Uitslag dame-heer: 1 Lorena Wiebes
en Koen de Best, 2 Fransina Dekker
en Ruben Roos, 3 Rebecca Cornelisse en Bas de Bruin, 4 Lorena Wiebes en Rene Wiebes, 5 Marjan de
Bruin en Ben de Bruin, 6 Patty van
Oers en Joost Springintveld
Uitslag ouder-kind: 1 Danny Plasmeijer en Marcel Plasmeijer, 2 Benjamin Wessels en Franklin Wessels,
3 Mike Derogee en Vincent Derogee, 4 Duuk v/d Haagen en Ivo
v/d Haagen, 5 Joran Colijn en Wim
Veenboer, 6 Sven Buskermolen en
Ruud Zeilstra, 7 Joyce de Rijk en
Rene van Pierre, 8 Igal van Zwieten en Misha van Zwieten, 9 Jasmijn Wiegmans en Adriaan Vis, 10
Niels Nijhuis en Ronald Nijhuis, 11
Esmee de Rijk en Diane de Rijk, 12
Tijs Schouten en Frank Schouten, 13
Sen Haasbroek en Jean Haasbroek.

Regels mountainbikers in
kwetsbare natuur
Amstelland - Mountainbiken in de
natuur is lekker en sportief. Vanwege de kwetsbare natuur en de veiligheid voor mederecreanten zijn hier
wel regels voor. De komende weken
informeren Noord-Hollandse natuur- en recreatieorganisaties en de
provincie mountainbikers over deze
regels en er wordt meer gecontroleerd. Noord-Hollandse natuur- en
recreatieorganisaties bundelen hun
krachten om mountainbikers voor te
lichten over de regels bij fietsen in
de natuur. Met een provinciebrede
aanpak bevorderen zij de naleving
van de regels en maken zij mountainbikers bewuster van de mogelijke ongewenste invloed ervan op
de natuur en mederecreanten, zoals
verstoring van dieren of overlast en
onveilige situaties bij mederecreanten. De komende weken controleren handhavers vaker. Mountainbikers die zich niet aan de voorschriften houden riskeren een bekeuring.
Handhavingssamenwerking
Natuurmonumenten,
Landschap
Noord-Holland, Staatsbosbeheer,
Goois Natuurreservaat, PWN en Recreatie Noord-Holland hebben vorig jaar afgesproken meer te gaan
samenwerken op gebied van handhaving. De provincie Noord-Holland ondersteunt hen daarbij. Met
een gezamenlijke aanpak kunnen
de organisaties hun capaciteit beter
inzetten en eenduidiger optreden.

De samenwerking rondom mountainbiken in de natuur is onderdeel
van een pilot. De ervaring wordt gebruikt om de handhavingssamenwerking te versterken.
Wetgeving
De provincie houdt toezicht op de
naleving van wetten die de natuur
beschermen zoals de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming
van ‘Natura 2000 gebieden’. Grote
delen van de gebieden die NoordHollandse natuurorganisaties beheren zijn Natura 2000-gebied. Activiteiten in of rond deze gebieden mogen de natuur niet schaden. De provincie kijkt naar het belang van de
natuur en dat van recreanten. Het
gaat om de bescherming van natuur én om het gebruik en de beleving ervan.

Aalsmeer - Na de zwaarbevochten overwinning van vorige week
in en tegen Arnhem stond afgelopen week de thuiswedstrijd tegen
Nunspeet op het programma. Nunspeet is een wat lager geklasseerde tegenstander die na een jaar afwezigheid weer teruggekeerd is op
bondsniveau. Na een begin met
veel uitsluitingen aan beide kanten kwam Nunspeet toch wel wat
onverwachts op voorsprong. Deze voorsprong kwam voort uit een
man-meer situatie. Ook Oceanus kreeg in de eerste periode genoeg mogelijkheden om te scoren
uit een man-meer. Door twee goede schoten van Dennis Reijnders
nam Oceanus de leiding in de wedstrijd, stand 2-1. In een redelijk gelijk opgaande tweede periode werd
er weinig verschil gemaakt. Er waren over en weer wat uitsluitingen
en doelpunten wat resulteerde in
een 5-3 stand na de derde periode.
In de derde periode kon Oceanus
het verschil maken. Door één goede
contra, één midvoor-actie en twee

prima uitgespeelde man-meer situaties kon de stand tot 9-3 worden
uitgebreid. Nunspeet had deze periode niks in te brengen.
In de laatste periode is aan beide
kanten nog regelmatig gescoord.
Jos Vergeer scoorde twee keer met
harde schoten en ook Jeffrey Eickhoff kon zijn derde doelpunt van de
wedstrijd maken. Nunspeet had hier
nog twee doelpunten tegen in te
brengen die beide werden gescoord
uit een man-meer. Eindstand 13-5.
Anders dan de stand deed vermoeden speelde Oceanus niet heel
sterk. Er werden de hele wedstrijd
veel onnodige fouten gemaakt wat
resulteerde in drie persoonlijke fouten voor twee spelers. Dit houdt in
dat er vanaf dat moment niet meer
mag worden meegedaan. Er was
wel een lichtpuntje in de wedstrijd,
want de man-meer situaties zijn
goed uitgespeeld.
Aankomende week speelt het eerste
tegen De Houtrib in Lelystad. Hopelijk kunnen de drie punten dan met
goed spel worden binnengehaald.

Amstelveen College heeft
nieuwe rector-bestuurder

Amstelveen - Anke de Peuter-van
der Veen is met ingang van 1 januari 2016 de nieuwe rector-bestuurder van het Amstelveen College. Zij
volgt Mark Manders op, die aan het
eind van het afgelopen schooljaar
vertrok. De 56-jarige de Peuter is nu
rector op het Veurs Lyceum in Leidschendam. Zij volgde de lerarenopleiding Engels en geschiedenis. In
1981 begon de Peuter als docent
Engels en gaf les op verschillende scholen. Vanaf 2003 werkte zij in
leidinggevende functies. De Peuter
was kernteamleider van de havo en
van de mavo op het Visser ’t Hooft
Lyceum in Leiden. Daarna vertrok

zij naar het Mendelcollege in Haarlem, waar zij de functie conrector en
plaatsvervangend rector vervulde.
De benoemingsadviescommissie en
de benoemingcommissie van het
Amstelveen College hebben Anke
de Peuter leren kennen als betrokken bij het onderwijs, gemotiveerd
en deskundig. “Anke de Peuter isonderwijs in hoofdletters”, zei één van
de referenten, wat door de commissies werd herkend. De Peuter zegt
zelf over haar benoeming: “Vanuit de
missie van de school ‘Haal het beste uit jezelf en uit elkaar’, wil ik graag
samen met medewerkers, leerlingen
en ouders de leer-en leeflijn van de
school verder vormgeven. Met eigentijds onderwijs en heel belangrijk door oog en oor te hebben voor
elkaar. Daarnaast zal mijn blik uiteraard op de omgeving zijn gericht om
het Amstelveen College in de gemeente en daarbuiten zichtbaar te
laten zijn en te profileren.” Anke de
Peuter-van der Veen is getrouwd,
moeder van twee volwassen zonen
en woont in Oegstgeest.

Koorreis Amicitia naar Parijs
Amstelland - Op 21 oktober vertrekt cov Amicitia met twee bussen
voor een vierdaagse reis naar Parijs.
Daar zingt het koor op vrijdag 23 oktober in de Madeleine kerk het Requiem en Cantique de Jean Racine,
beide van Gabriel Fauré en Psalm
150 van César Franck. De keuze van
het Requiem van Fauré in de Madeleine is een bewuste keuze. In de
Madeleine werd het Requiem voor
de allereerste keer ten gehore gebracht onder leiding van Fauré zelf.
Nu gebeurt dat onder de inspirerende leiding van dirigent Toon de Graaf
en repetitor Eric Jan Joosse op het
orgel, gebouwd door de beroemde
orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll.
Het is de eerste keer dat cov Amicitia
in Parijs zingt. Andere reizen gingen
naar onder andere Praag, Leipzig en
de laatste reis dateert van mei 2009
waar in Berlijn een concert gegeven

werd. Het werd tijd voor een nieuwe
reis en zo is gekozen voor Parijs. Het
koor verheugt zich op het concert in
de prachtige Madeleine, de kerk met
het uiterlijk van een Griekse tempel
naast het gebouw van de Opéra. Op
20 november is het jaarlijkse concert van cov Amicitia in De Burght
te Uithoorn. Het programma bestaat
uiteraard uit het Requiem en Cantique de Jean Racine van G.Fauré en
daarbij Ode on St. Cecilia’s Day van
G.F. Händel. In 2016 wordt op vrijdag
18 maart de Johannes Passion van
Bach uitgevoerd in de R.K. kerk Johannes de Doper in Mijdrecht/Wilnis, traditioneel een week voor Pasen. Volgend jaar bestaat cov Amicitia 60 jaar. Nu naar Parijs voor een
gezellige reis met onder andere een
boottocht en lichtjestour door de
stad en natuurlijk het prachtige concert in de Madeleine.

Onder andere in Emmen, Nieuwveen en Amstelveen. Daar komt
Nelly, onze steun en toeverlaat, vandaan. Ze helpt ons heel veel. Ook
buurman Johan verdient een pluim,
hij maait altijd ons gras.” Verder doet
het echtpaar nog alles zelfstandig.
Familie Alderden heeft altijd in het
rozenbedrijf gezeten dat nog steeds
bestaat, maar Wim is daar op vijfenzestigjarige leeftijd uitgestapt.
“Maar als het even kan loop ik nog
graag een rondje in de kas.” Mevrouw puzzelt en handwerkt graag,
maar heeft ook zeker geen hekel
aan het huishouden. “Ik ben blij dat
ik het allemaal nog doen kan.” Aldus
de zevenentachtigjarige kwieke dame. Verder zegt ze dat ze dat koude
weer helemaal niks vindt. “De korte
dagen komen eraan, jammer hoor.
Vijf jaar geleden heeft burgemeester Litjens ons een bezoek gebracht
op onze trouwdag, ik weet nog dat
de foto voor de krant lekker buiten
is genomen. Veel leuker!” Ieder zonnestraaltje wordt echter benut door
het lieve echtpaar, dat is wel te zien
aan de gezonde kleur op hun gezichten.
Door Miranda Gommans

Podotherapie bij
RPV Amstelland
Amstelveen - De RPV Amstelland
organiseert op donderdag 22 oktober een lezing over podotherapie
welke wordt gehouden door mevrouw Anouk Pijnappels, podotherapeute. De lezing wordt gehouden
in het vervangende pand van Westend aan de Asserring 188, tweede etage, in Amstelveen, begint om
20.00 uur en duurt tot circa 22.00
uur. Mevrouw Pijnappels komt vertellen wat de podotherapeut voor u
kan betekenen. Dit kan het geval
zijn als u last heeft van uw voeten,
maar ook in geval van rug- en knieklachten die te maken kunnen hebben met de manier waarop u loopt.
De toegang is gratis. Ook reumapatiënten-niet leden zijn van harte welkom. U dient zich echter uiterlijk donderdag 15 oktober aangemeld te hebben bij Marianne Kamstra via 023-5612675 of per e-mail
ReumaPVA@ziggo.nl. Als u zich niet
aanmeldt en de zaal is vol heeft u,
helaas, geen toegang.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 16
oktober is er weer ‘gewoon’ kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Iedereen is van harte welkom. Aanvang is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op
9 oktober is gewonnen door Chris
van Wijhe en Paul Schouten met
5533 punten, op twee Dirk Tromp
en Rijk van Egdom met 5139 punten en plaats drie voor Siem Burgers
en Ben Johannessen met 5110 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Theo Nagtegaal en Floor van Engelen met 3443 punten. Bij het jokeren was de hoogste eer voor Corrie met 312 punten. De poedelprijs
mocht Trudy met 360 punten mee
naar huis nemen.

De Midi’s aan
kop in ZABO
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO Aalsmeer, opgericht in 1976, is inmiddels van start
gegaan met het 40-jarig jubileumseizoen. De kampioen van vorig seizoen, Sportcafé de Midi’s, is goed
uit de startblokken verschenen en
lijkt ook nu weer een titelkandidaat.
De ploeg voert (op doelsaldo) de
nog prille ranglijst aan. De huidige
stand van de ZABO ziet er momenteel als volgt uit: Sportcafé de Midi’s 2-6, Amsec Piller 2-6, Kid’s Actief 2-6, IBH Aalsmeer 2-3, Atlas Lions 2-3, Café Sportzicht 2-1, LEMO 2-1, EZ Flower 1-0, FC Madrevo
1-0, Koning Nieuwendijk 2-0. Speelronde 3 volgt op 24 oktober in de
Proosdijhal.

Programma
handbal
Zaterdag 17 oktober:
18.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3
– Hellas (Tweede Divisie)
20.45 uur: FIQAS Aalsmeer, dames 1
– Foreholte (Eerste Divisie)
Zondag 18 oktober:
14.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes
B1 – Wasmeer (Jeugddivisie)
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2
– Hurry Up (Eerste Divisie)
15.15 uur: FIQAS Aalsmeer, dames
A1 – JHC (Jeugddivisie)

Speelavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - De volgende kaartavond van Allen Weerbaar is op
maandag 19 oktober in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Aanvang is 20.00 uur, maar de deuren
gaan vanaf 19.30 uur open voor koffie, thee en inschrijving. De winnaars van de laatste kaartavond waren Wim Spring in ’t Veld met 5246
punten, gevolgd door Piet Schuit
met 5207 punten, Kees Kuggeleijn
met 5030 punten, Gradus van Vuuren met 4921 punten en als vijfde Martin van Wieringen met 4850
punten. De marsenprijs was voor
Ton Könst en de poedelprijs is uitgereikt aan Annie Verkerk met 3245
punten. Bij het jokeren is de hoogste eer behaald door Emmy Schuit
en onderaan eindigde Lilian Klaassen.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
21 oktober vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 7 oktober is
gewonnen door Piet Straathof met
5169 punten, op twee is Bep van
Netten geëindigd met 5088 punten,
op drie Ubel van der Blom met 5033
punten en op vier Cobie Bruinsma
met 4917 punten.

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 22 oktober houdt buurtvereniging DES
voor liefhebbers een kaartavond.
Klaverjassen en domineren staan
op het programma. De speelavond
is in dorpshuis de Reede aan de
Schouwstraat en begint om 19.30
uur. Het klaverjassen op 24 september is gewonnen door Nico Sneeuw
met 5623 punten, gevolgd door
Joke Zonneveld met 5514 punten
en Wil v/d Meulen met 5452 punten.
Bij het domineren twee winnaars: G.
Hogenkamp en I. v/d Laarse elk met
10 schrappen.

Huub wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 8 oktober is het kaarten gewonnen door Huub Bouwmeester
met 5481 punten, op twee Gemma
van As met 5212 en op drie is Marry Akse geëindigd met 5177 punten.
Bij het jokeren was deze week Hennie de Wit de beste met 234 punten,
gevolgd door Gerard de Wit met 250
punten en Trudy Knol met 266 punten. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens
kijken. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Tibor Hogervorst
wint dart-avond
Aalsmeer - Het was een spannende dartscompetitie afgelopen dinsdag in het Middelpunt. Zo was er als
vanouds een strijd tussen de koplopers Tibor Hogervorst en Daniél
Stokkel. Tibor won uiteindelijk, gevolgd door Daniél, die een 180 gooide en met een finish van 90 dus
tweede werd. Derde werd Sebastiaan Dolk, die een prima strijd leverde met Sander ter Schure, die op
de vierde plaats eindigde. Ook Ben
van Dam wordt steeds sterker en
laat steeds meer verrassende scoren zien. Zo had hij een hoge uitgooi van 113, waardoor hij Franklin Dolk versloeg, ook al had Franklin met regelmaat hoge scoren van
80. In de verliezersronde werd Kees
de Lange eerste, tweede Hans Dolk
en derde Marieta Dolk. Er is iedere dinsdagavond darten in Het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.
Om 20.00 uur wordt begonnen met
de competitie. Vanaf 19.30 uur is het
mogelijk om in te gooien. Ook darten? Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. De kosten bedragen 2,50 euro per avond.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Startplaats Erwin Koopstra
op WK obstacle running

In sporthal en zwembad

Sport- en spelactiviteiten
in de herfstvakantie
Aalsmeer - Lekker sportief bezig
zijn in de herfstvakantie? Dat kan!
In sporthal De Proosdijhal en zwembad De Waterlelie worden diverse
activiteiten georganiseerd voor kinderen.
Sport & spelinstuif
Maandag 19 oktober kun je in sporthal De Proosdijhal in Kudelstaart
lekker zwieren en zwaaien, een balletje trappen of klimmen en klauteren. Tijdens de Sport & Spelinstuif
wordt natuurlijk ook het springkussen opgezet! Daarnaast kan iedereen meedoen aan de clinics Dans
en Volleybal, georganiseerd door SV
Omnia 2000. Alle kinderen van 4 tot
en met 12 jaar zijn van harte welkom. De instuif is van 09.30 tot 12.00
uur. Kaartjes kosten 3 euro. (Groot)ouders zijn natuurlijk van harte welkom om mee te komen met hun kinderen, voor hen is de entree gratis.
Extra vrijzwemmen
Van zaterdag 17 tot en met zondag
25 oktober zijn er extra veel mogelijkheden om vrij te zwemmen in
zwembad De Waterlelie. Op de zaterdagen 17 en 24 oktober kan dit
van 12.30 tot 14.30 uur, op de zondagen 18 en 25 oktober van 10.00
tot 13.00 uur, maandag 19 en dinsdag 20 oktober van 10.30 tot 14.30
uur, woensdag 21 oktober van 10.30
tot 15.30 uur, donderdag 22 oktober
van 12.00 tot 14.30 uur en vrijdag
23 oktober van 10.00 tot 13.00 uur.
Rond 11.00 en 13.30 uur organiseert
het zwembadpersoneel spelletjes en
wedstrijdjes in en om het water (alleen op doordeweekse dagen). Het
speciale tarief voor vrijzwemmen is:

voor 1 tot en met 3 jaar: 1,80 euro,
voor 4 tot met 15 jaar: 4 euro (niet
op zondag) en voor 16 jaar en ouder: 4,85 euro.
Het programma van het banenbad
blijft ongewijzigd, met uitzondering
van woensdag 21 oktober. Dan is
het bad ’s ochtends open van 09.00
tot 13.00 uur. Alle sportgroepen
gaan in de vakantie gewoon door;
alleen het Aquajoggen op donderdagmiddag 22 oktober vindt op een
andere tijd plaats: 14.30 tot 15.15
uur. Alle Baby & Peuter zwemlessen
op dinsdag, woensdag, donderdag
en zondag gaan ook gewoon door
in de vakantie. Alleen op vrijdag 23
oktober is er geen Baby & Peuterzwemmen. Entree: 6,50 euro voor
(groot)-ouder(s) en kind.
Discozwemmen 31 oktober
Zaterdag 31 oktober is er weer Discozwemmen in De Waterlelie! Deze keer met het thema Halloween.
Koop nu vast je kaarten om zeker
te zijn van een plaatsje. Het discozwemmen is van 19.00 tot 21.00 uur
voor kinderen van 6 tot en met 12
jaar, met zwemdiploma A en B. De
kaartjes kosten 6 euro en zijn te
koop bij de receptie van het zwembad. Ouders mogen ook mee, maar
alleen in badkleding in de zwemzaal
en zij dienen ook een kaartje te kopen. Er is een speciaal Disco-menu in de horeca verkrijgbaar (vanaf
18.00 uur): patat, snack en limonade voor 4 euro. Voor meer informatie
over de activiteiten en actuele openingstijden kan gekeken worden op
www.esa-aalsmeer.nl of bel naar de
receptie van zwembad De Waterlelie: 0297-322022.

De Kwakel - Tijdens de Strongmanrun in Hellendoorn op 6 september heeft Erwin Koopstra een
tweede plaats in de kwalificatiepoule behaald. Tijdens deze 21 kilometer lange obstakelrun kreeg Erwin te
maken met diverse obstakels varierend van het beklimmen van steile zandheuvels en zeecontainers tot
het doorbaden van dichte modderpoelen. Met deze prestatie heeft hij
een startplaats weten te bemachtigen voor het Obstacle Course Racing’s World Championship (OCR-

Grootmeester Ree denkt na over zijn eerste zet.

Schaken

AAS onderuit in Amsterdam
Aalsmeer - In een lange en taaie
wedstrijd heeft AAS 1 afgelopen zaterdag verloren van Caissa 2 in Amsterdam. Gespeeld werd in het Ignaciuscollege waar Caissa 5 KNSB
teams op de been had gebracht, zodat het ook een weerzien met vele oude bekenden was. Mooi was
ook te zien dat bij Caissa 1 de oude Grootmeesters Peter v/d Sterren
en Hans Ree meespeelden. Kortom een prachtige ambiance, helaas
geen prachtige uitslag voor AAS.
Jeffrey arriveerde wat later doordat
de A4 was afgesloten, maar kreeg al
snel op bord 2 een wat betere stelling met zwart, ook AJ Kessen (1)
en Ad v/d Berg (3) stonden prettig. Mark Trimp op 4 kwam weer niet
lekker uit de opening, hetgeen ook
voor invaller Willem Hensbergen op
6 opging. Op 8 had Henk Noordhoek een pion gewonnen, maar zijn
tegenstander had daar het initiatief
voor.
Na enkele uren spelen verknoeide Ad opeens zijn partij en ging
maar eens kijken hoe hij met het
OV weer naar huis terug kon gaan.
Ook de stellingen van Mark en Willem werden steeds minder en Ben
de Leur op bord 7 had in een poging
tot winst zijn hand overspeeld en
verloor een pion. Nadat Mark ook

kon opgeven, begon een gelijk spel
moeilijk te worden, al kwam AAS
door Paul Schrama weer terug in de
wedstrijd, een mooi overwinning in
de positionele stijl van Paul gekruid
met kleine combinaties. Jammer genoeg ging het bij Henk fout in tijdnood en kwam Caissa op 3-1.
AJ en Jeffrey stonden nu zeer goed,
maar voor een 4-4 zouden Willem
en Ben remise moeten spelen, het
kon, maar zou erg moeilijk worden.
In het verre eindespel miste Willem
een pat truc en kon daarna opgeven. AJ en Jeffrey wonnen op fraaie
wijze hun partijen zodat de laatste partij die van Ben was, die lang
zwoegde in een moeilijk eindspel.
Zolang zelfs dat van de 42(!) partijen Ben de laatst spelende was zodat
het publiek ook in drommen om het
bord stond. Zijn sympathieke tegenstander Ron Hofman (2145) speelde het eindspel zeer secuur en na
5 uur spelen en meer dan 60 zetten
moest Ben opgeven waarmee Caissa op 5-3 kwam.
Licht aangeslagen spoeden de Azen
zich naar de plaatselijke chinees
waar na enige tijd de stemming er
toch weer in kwam. De druk van het
kampioenschap is er tenminste van
af!
Door Ben de Leur

Start competitie bij FC Aalsmeer

Klaverjassen en hartenjagen

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 17 oktober:
F.C. AALSMEER
DHSC 1 - F.C.A. 1
14.00 u
AMVJ 2 - F.C.A. 2
11.45 u
F.C.A. 6 – Roda’23 4
14.30 u
VEW 6 – F.C.A. 7
16.00 u
TABA 45+1 - F.C.A.45+1
12.45 u
Vrouwen
Ouderkerk VR3 - F.C.A. VR1 14.30 u
Junioren
F.C.A. A1 – Buiksloot A1
12.00 u
F.C.A. A2 – VSV A3
14.00 u
F.C.A. B1 – Hillegom B2
12.00 u
F.C.A. B2 – UNO B2
14.30 u
F.C.A’dam C1 - F.C.A. C1
10.30 u
F.C.A. C2 – Kennemerl. C1 10.15 u
VVC C3 - F.C.A. C3
14.45 u
F.C.A. C4 – Hoofddorp C6 10.15 u
Hoofddorp C11 - F.C.A. C5 13.00 u
F.C.A. C6 – CSW 4
8.45 u
Pupillen
F.C.A. D1 – Amstelveen D1 10.15 u
F.C.A. D2 – Bl.Wit.Beursb. D1 8.45 u
CSW D3 - F.C.A. D4
8.45 u
Roda’23 D9 - F.C.A. D5
11.00 u
F.C.A. D6 – DSS D13
8.45 u
DIOS D11 - F.C.A. D7
13.45 u
ZSGO/WMS E1 - F.C.A. E1 10.30 u
Diemen E3 - F.C.A. E2
10.15 u
CSW E2 - F.C.A. E3
8.45 u
UNO E4 - F.C.A. E4
9.45 u
F.C.A. E5 – Pancratius E6
10.15 u
F.C.A. E6 – RKDES E5
8.45 u
F.C.A. E7 – HSV’69 E1
8.45 u
Hillegom E12 -F.C.A. E8
10.00 u
F.C.A. E9 – Roda’23 E13
8.45 u
DIOS F1 - F.C.A. F1
10.00 u
F.C.A. F2 - Legm.vogels F2 10.15 u
F.C.A. F3 – Hoofddorp F4
8.45 u
Hertha F2 - F.C.A. F4
9.00 u
CSW F3 - F.C.A. F5
8.45 u
F.C.A. F6G – Hoofddorp F11 10.15 u
F.C.A. F7G – Amstelveen F4 10.15 u
F.C.A. F8 – RKDES F6
8.45 u
Hoofddorp F14 - F.C.A. F9 10.00 u
Arsenal F4 - F.C.A. F10
8.30 u
Ouderkerk F10 - F.C.A. F11 9.00 u
Meisjes
F.C.A. MB2 – TosActief MB2 10.15 u
JVC MD1 - F.C.A. MD1
11.00 u
F.C.A. MD2 – Argon MD1
8.45 u
SDZ ME1 - F.C.A.ME1
11.30 u
SCW ME1 - F.C.A. ME2
8.45 u
R.K.D.E.S.
RKDES D1 – Argon D1
9.30 u
RKDES D2 – UNO D4
11.00 u
Amstelveen D6-RKDES D3 12.30 u
RKDES E1 – Hoofddorp E2 9.30 u
DIOS E3 - RKDES E2
11.00 u
SCW E1 - RKDES E3
8.45 u
RKDES E4–Sp.Martinus E9 11.00 u
F.C.A. E6 - RKDES E5
8.45 u
Badh’dorp E6 - RKDES E6
9.30 u
RKDES E7 – VVC E11
9.30 u
Olympia E7 - RKDES E8
9.00 u
RKDES F1 – Pancratius F1 11.00 u

RKDES F2 – Argon F2
11.00 u
DSOV F3 - RKDES F3
9.00 u
RKDES F4 – Swift E6
11.00 u
RKDES F5–Sp.Martinus F7 11.00 u
F.C.A. F8 - RKDES F6
8.45 u
RKDES F7 – Amstelveen F5 9.30 u
RKDES F8 – SDZ F11
13.00 u
Roda’23 F15 - RKDES F9
10.45 u
V’dam 012-2 - RKDES012-1 10.00 u
Vrouwen
DVVA VR.2 - RKDES VR.1 10.30 u
Meisjes
RKDES MB1–Legm.vogels 13.00 u
Onze Gazellen-RKDES MC1 13.00 u
RKDES MC2–Roda’23 MC3 9.30 u
RKDES MD1 – IJburg MD2 11.00 u
CSW MD3 - RKDES MD2
9.45 u
RKDES ME1 – DSS ME3
11.00 u
S.C.W.
CTO’70 1 - SCW 1
14.30 u
Amstelveen 3 - SCW 2
16.45 u
SCW 3 – Roda’23 2
15.00 u
SCW 4 – Hillegom 5
14.30 u
Olympia.Haarl. 2 - SCW 5 14.30 u
Badh’dorp 35+ – SCW 35+ 14.30 u
Junioren
SCW A1 – CSW A2
12.00 u
RCH B1 - SCW B1
12.30 u
SCW C1 – RKAVIC C1
13.00 u
SCW C2 – Nieuw Sloten C1 10.15 u
Pupillen
VVC D5 - SCW D1
12.00 u
SCW D2 – AMVJ D4
8.45 u
SCW E1 – Fortius E2
10.45 u
SCW E2 – RKDES E3
8.45 u
Pancratius F5 - SCW F1
9.00 u
SCW F2 – DEM F9
8.45 u
Vrouwen
SCW VR1 – TOB VR1
14.30 u
Meisjes
Roda’23 MB1 - SCW MB1 14.30 u
SCW MC1 – KDO MC1
10.45 u
SCW ME1 – F.C.A. ME2
8.45 u
Zondag 18 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Geinburgia 1
14.00 u
F.C.A. 2 – Overbos 2
11.00 u
WV-HEDW 2 - F.C.A. 3
13.45 u
F.C.A. 4 – Schoten 5
11.30 u
F.C.A. 5 – Overbos 4
11.30 u
F.C.A. 6 – Parkstad 2
14.30 u
Overbos 6 - F.C.A. 7
13.00 u
R.K.D.E.S.
Real Sranang 1 - RKDES 1 14.30 u
RKDES 2 – Arsenal 2
12.00 u
Alliance’22 2 - RKDES 3
11.45 u
RKDES 6 – AFC 10
12.00 u
Junioren
Hoofddorp A1 - RKDES A1 14.30 u
DIOS A3 - RKDES A2
12.00 u
RKDES B1 – DIOS B2
10.00 u
Sp.Martinus B3 - RKDES B2 9.00 u
RKDES C2 – Martinus C4 12.00 u
Roda’23 C6 - RKDES C3
10.00 u
DCG C3 – RKDES C4
11.30 u

Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 16 oktober gaat FC Aalsmeer
weer beginnen met het organiseren van de kaartavonden voor de
liefhebbers (sters) op de vrijdagavonden. Nu de beide afdelingen
gebruik gaan maken van een gezamenlijke home is de verwachting dat meerdere kaartliefhebbers,
jong of oud, de weg zullen vinden
naar het clubhuis aan de Dreef voor
een gezellige kaartavond. Gezelligheid is troef en er zijn leuke prijzen
te winnen , zowel met de competitie als een kleine loterij die ook gehouden wordt. De entree is 3.50 euro per persoon, zowel met klaverjassen als hartenjagen. Het hartenjagen is individueel en gaat over 16

ronden en er wordt drie keer geloot
met wie je aan een tafel zit, uiteindelijk is degene die het minste punten haalt de winnaar of winnares. Bij
het klaverjassen gaat het ook over
16 ronden en ook daar wordt er drie
maal geloot met wie je de volgende
ronde speelt, winnaars zijn degene
die de meeste punten halen. Bij het
klaverjassen speel je de hele competitie met een vaste maat, vandaar
het woord koppel klaverjassen. De
competitie bestaat uit elf avonden,
waarvan de acht hoogste avonden
meetellen voor de competitie. Daarvan mag je ook drie keer met een
andere partner spelen. De kaartavond vrijdag begint om 20.15 uur
aan de Dreef.

Voetbal zaterdag

FC Aalsmeer maakt goede
indruk met 2-0 winst
Aalsmeer - Een minuut stilte ging
vooraf aan de wedstrijd in verband met het overlijden van oudVVAalsmeer speler Bas Mulder. FC
Aalsmeer startte in een 4-3-3 opstelling met Arnaud van Leeuwen
en Michal Kocon in de basis tegen
koploper De Meern. De eerste minuten was vooral FC Aalsmeer veel
aan de bal,maar de kleine kansjes
werden door de excellerende keeper Taner Memili teniet gedaan. De
Meern voetbalde met de lange bal
naar voren, opbouw vanuit de achterhoede was er niet bij. De eerste
kans van De Meern kwam na een
overtreding van FC keeper Maikel Eman. Het schot smoorde in de
muur. Calvin Koster, zeer gedreven
deze middag, was een paar maal
dicht bij de openingstreffer, maar
het geluk ontbrak nog in de beginfase. Een vrije trap in de 26e minuut van Burak Sitil werd door de
keeper uit het doel gestompt. Ook
in de rebound op een schot van Arnaud van Leeuwen toonde hij zijn
klasse. De Meern schuwde het fysiek niet. De uitstekend leidende
scheidsrechter R. Kee was de baas
deze middag. Wissel 32e minuut:
Bart de Jong voor de geblesseerde Kevin Vermeij. Een handsbal in
de 34e minuut van De Meern werd
door de scheidsrechter geïnterpreteerd als aangeschoten hands en zo
bleef het tot de rust 0-0. Na de rust
hield de FC Aalsmeer De Meern onder druk. Echte kansen leverde het
nog niet op. Op het middenveld was
Wesley van Schaik de man met goede passes en liet zien na zijn blessure terug te zijn. De Meern is dan
wel koploper maar liet voetballend

weinig zien. Een goede kans voor
Mitchel van Friderici -deze middag
weinig zichtbaar - ging voor langs.
Een voorzet van Salih Yildiz werd
door van Friderici te slap ingekopt.
In deze periode kreeg de FC kans
op kans, maar men was te gretig om
te scoren en de achterhoede van
De Meern gaf geen krimp. Maikel
Eman hield in de 82e minuut de FC
na een corner in de race. Uit de tegenaanval opgezet door Salih Yildiz,
die met een perfecte voorzet Calvin
Koster de bevrijdende 1-0- liet aantekenen. FC Aalsmeer hield de druk
erop. Een vrije trap in de 85e minuut
met een overtreding van keeper Taner Memili op Calvin Koster leverde een penalty op. Burak Sitil liet de
doelman kansloos, 2-0. Wissel 86e
minuut: Peter Neuvel voor Michal
Kocon. De Meern wilde wel maar
kon niet. En zo eindigt de wedstrijd
met een verdiende overwinning voor
FC Aalsmeer. Komende zaterdag 17
oktober speelt FC Aalsmeer (zat.) uit
tegen D.H.S.C. uit Utrecht. Aanvang
14.00 uur. Locatie Sportpark ‘Thorbecke’ Thorbeckelaan 16.
Jack van Muijden
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WC) op 17 en 18 oktober in Cincinnati, Ohio.
Erwin is van jongs af aan actief als
atleet en maakte onder andere deel
uit van het Steenbok Running Team,
wat zich richtte op het ontwikkelen van talentvolle atleten binnen de
middel- en lange afstand gericht op
wedstrijdatletiek. Erwin was met name succesvol op de 800 meter. Twee
jaar geleden heeft hij de overstap
gemaakt naar survivalrunning waar
hij veel profijt heeft van zijn opgebouwde conditie en doorzettingsvermogen. Survivalrunning heeft
overeenkomsten met obstacle running, maar is daarentegen een stuk
technischer en daardoor zwaarder. Om in vorm te blijven traint Erwin twee keer in de week met een
groep fanatiekelingen op een hindernisbaan rondom de velden van
KDO. Deze trainingsfaciliteit onder
de noemer ‘Survivalvereniging Over
De Balk’ is momenteel volop in ontwikkeling. Daarnaast heeft Erwin ter
voorbereiding voor het WK veel getraind bij Poldersport De Kwakel.
Zaterdag 17 oktober om 09.30 uur
lokale tijd zal Erwin tijdens de WK
starten in de leeftijdscategorie 25
tot 29 jaar waar hij optimaal zal willen presteren, maar vooral ook zal
genieten van deze unieke ervaring

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

William Hunitetu wint weer
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de derde speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis
van Kudelstaart. De opkomst was
met 41 deelnemers wederom uitstekend. De avond werd begonnen met
elf spannende poules. Na 57 wedstrijden trok de rook weer op en bleken er weer opmerkelijke feiten genoteerd te zijn, vooral rond de familie Blom. Onder toeziend oog van zijn
opa verloor Moreno Blom namelijk
van Lenny Vork, maar werd hij alsnog eerste in de poule. Vader Berto
ging ook door naar de A ronde door
knap te winnen van Tim van de Poel.
Overigens werd ook hier de verliezer
(Tim) alsnog eerste in de poule en
was Ronald Baars het ‘echte slachtoffer’ (derde). Na de tussenronde,
en eventueel nóg een wedstrijd, bleken Victor van Schie, Remco Maarse, Martin Bax en Gilbert van Eijk in
de kwartfinale van het hoogste niveau te staan. Erik Jan Geelkerken
en Robert Cools presteerden nóg
beter, want zij bereikten de laatste
vier. Erik Jan had met een mooie
136 finish ook nog eens de Hoogste
Uitgooi van de avond. Bak bereikte voor de 63ste keer ooit een finale bij de Poel’s Eye, waarvan 40 keer
op het hoogste niveau die hij 22
keer wist te winnen. Ondanks deze
prachtige statistieken was William
Hunitetu de favoriet in deze finale.
William bereikte namelijk dit seizoen
elke keer de finale op het hoogste
niveau. De vorige finale verloor William van Danny Zorn, door deze finale te winnen liet hij de balans van
dit seizoen weer in positieve richting
doorslaan (twee keer winst). Overigens waren Danny en William elkaar
al in de poule tegen gekomen, maar
doordat Danny de tussenronde verloor van Erik Jan bleef een mogelijke tweede confrontatie (in de finale op het hoogste niveau) uit. Danny bereikte ook op het tweede niveau de finale niet, want hij verloor
in de halve finale van Sander Molenaar. In de finale bleek een andere

Danny, de Hartog, alsnog een horde
te ver voor Sander. Op dit tweede niveau bereikten Peter van de Laarse,
Albert Geleijn, Michel van Galen en
Jarek Sarna de kwartfinale, en Kilian Broeren en dus Danny Zorn de
halve finale.
Volgende week kunt u lezen hoe het
ging op het derde en vierde niveau.
Dit kunt u ook alvast lezen op de
website www.poelseye.nl. Hier kunt
u ook de hele finale op het hoogste niveau tussen William en Bak terug zien. Ook kunt u hier alle historische wapenfeiten (finalisten, hoge uitgooien) van de speelavonden
en toernooien van elke darter terug
vinden. Volgende week vrijdag, 23
oktober, is de volgende speelavond.
Hopelijk is de opkomst wederom
hoog. Nieuwelingen zijn altijd meer
dan welkom. Wees niet bang dat het
niveau te hoog is, want juist om die
reden zijn er vier niveaus. Het motto
van de Poel’s Eye is niet voor niets;
‘zoveel als mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau.
Wel zo gezellig!’ Elke darter kan
zonder opgave vooraf meedoen. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
Winnaar William (links) naast
finalist Bak.

Trainingsinstuif basketbal
voor jeugd in Bloemhof
Aalsmeer - Basketbal Vereniging
Aalsmeer is een groeiende vereniging, maar is nog steeds op zoek
naar meer leden, vooral bij de
jeugd. Vandaag, donderdag 15 oktober wordt er in sporthal de Bloemhof van 18.00 tot 19.00 uur een trainingsinstuif gehouden voor jongens
en meisjes van 7 tot 11 jaar. Wil jij
graag een keer kennismaken met
basketbal? Kom dan mee trainen
en kennis maken met basketbal.
Natuurlijk mag je al je vriendjes en
vriendinnetjes meenemen om samen mee te doen aan deze instuiftraining! Door de enthousiaste trai-

ners en trainsters is er een speciaal uurtje voorbereid waardoor je op
een leuke manier kennis kan maken
met deze fantastische teamsport.
Uiteraard is ook iedereen welkom
die al eerder gebasketbald heeft en
het graag nog een keer wil proberen.
De instuif training is in zaal 2 van
De Bloemhof aan de Hornweg en je
kunt zo binnenlopen en vragen naar
Anniko. Uiteraard zijn ook jongens
en meisjes van andere leeftijden van
harte welkom. Trainingstijden zijn te
vinden op de site van BV Aalsmeer:
www.bvaalsmeer.nl

Zaterdag laatste Solex-snertrit
Kudelstaart - Zaterdag 17 oktober is de Snertrit van de Solexvrienden De Kwakel en Kudelstaart. Deze
laatste rit van 2015 staat open voor
Solexjes en andere oude brommertjes die hier een beetje op lijken. De
rit gaat door mooie natuur en laat
een groot arsenaal aan molens zien.
Onderweg zijn er verwarmende versnaperingen en is er een lunch. De
inspanningen van de toerrijders wor-

den aan het einde van de dag beloond met een snertbuffet van maître Aad. Voor onvoorziene pechgevallen rijdt een volgauto met reservesolexen mee. Vanaf half tien staat
koffie met koek klaar bij Joop en Ria
van Leeuwen aan de Kudelstaartseweg 165. Om half elf precies worden
de motoren gestart. Voor informatie kan met Frans gebeld worden op
nummer 06-22808708.
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Basketbal

Ride for the Roses in Twente

Dik verdiende winst U22
BV Aalsmeer in Lelystad
Aalsmeer - Met voor het eerst
Mark Zijlstra als center in de gelederen werd Flevo Musketiers uit Lelystad op een forse nederlaag getrakteerd. De eerste klappen werden echter door de gastheren uitgedeeld. De Musketiers beschikken
over een paar zeer balvaardige spelers die middels soloacties een paar
keer heel handig door de Aalsmeerse verdediging konden dribbelen. Na 10 minuten stond het dan
ook 16-15 voor de thuisploeg. In de
tweede periode was hetzelfde spelbeeld zichtbaar al leek Aalsmeer
iets beter in de wedstrijd te komen. Aalsmeer ging dan ook rusten
met een minimale voorsprong van 1
punt: 29-28. In de rust werd besproken hoe de verdediging te organiseren om zo de Musketiers aanvallend wat meer aan banden te leggen. In de derde periode bleek deze aanpak onmiddellijk het juiste effect te hebben.
Aalsmeer zette nog meer druk op
de aanval van de tegenstanders en
speelde daarbij een bijna perfecte help-side verdediging waardoor
de tegenstanders meerdere aanvallende fouten maakten. Flevo Mus-

ketiers scoorde slechts sporadisch
zodat de stand na de derde periode
53-36 bedroeg. Heel belangrijk was
daarbij het aanvallende spel van
Mark Zijlstra die vaak ongrijpbaar
was en met maar liefst 27 punten
topscorer zou worden. Schutter Vince Booij herstelde zich knap na een
zwakke eerste helft door bijna achteloos een 100% score uit zijn driepuntspogingen te halen en had met
17 punten ook een flink aandeel in
de score. Verdedigend waren Thijs
Wijfjes en Aaron van Daalen opvallend sterk. Zij pakten bovendien
heel veel rebounds. In de vierde periode probeerde Flevo Musketiers
het nog met een zone-press verdediging, maar Aalsmeer wist ook
in de laatste 10 minuten de voorsprong verder uit te bouwen. De 7551 overwinning werd vooraf eigenlijk niet voor mogelijk gehouden,
maar was beslist niet geflatteerd.
Opnieuw een teken dat het team
wekelijks vooruitgang boekt. Zondag om 14.45 speelt de U22 een
thuiswedstrijd in de Proosdijhal tegen HarlemLakers en dan hoopt het
team deze opgaande lijn door te
trekken.

Basketbal competitie

Eerste overwinning Heren 1
Aalsmeer - Na een matige start
van het seizoen hebben de Heren
1 van BV Aalsmeer de eerste overwinning binnen. In een spannende
wedstrijd werd het team van Onze Gezellen uit Haarlem met 84 –
73 verslagen. Het zou al een spannende wedstrijd worden. In eerdere onderlinge wedstrijden waren de
teams aardig tegen elkaar opgewassen maar in deze nieuwe zwaardere competitie waren beide teams
sterker geworden en de uitslag
stond niet bij voorbaat vast. Al in de
eerste periode startte Aalsmeer fanatiek met de bedoeling om de tegenstander meteenvan zich af te
schudden. Gezien de tussenstand
na tien minuten was dat doel niet
bereikt. Aalsmeer leidde met een
minimale voorsprong van 1 punt de
wedstrijd. Joris van Leeuwen speelde na zijn blessure weer zijn eerste
wedstrijd en liet direct zien waarom
hij zo waardevol voor het team is.
Hij scoorde zijn punten en had een
sterke bijdrage in de verdediging.
Dat Aalsmeer ook de tweede periode winnend kon afsluiten kwam
met name door de sterke bijdrage
van Dennis Zijlstra die er geen gras
over liet groeien en de lange mannen van de tegenpartij een zware
avond bezorgde. Dennis was niet te
stoppen en de tegenstander moest
vaak fouten maken om hem van
het scoren te weerhouden. Juist dit
bleek in de tweede helft de tegenstander op te breken toen de beide centers van OG het veld moesten ruimen met 5 persoonlijke fouten. Na de rust startte OG met een
sterke man to man press. Aalsmeer
had daar wel wat moeite mee maar
door de rust die Jeroen Vendrik en
Tijs Buskermolen in het spel brachten werd de tussensprint van OG
goed opgevangen. Steven Kooij offerde zih op door de beste schutter
van OG uit de wedstrijd te spelen.
Zo was de derde periode de enige

Sebastiaan Stokman 20 punten en
90% vrije worpen.
van de wedstrijd die met een klein
verschil werd verloren. Met 1 punt
voorsprong startten de Aalmeerders
de vierde periode die een akelig
spannend eind beloofde. Aalsmeer
zette een tandje bij in de verdediging en maakte het OG praktisch
onmogelijk om uit standaard spelsituaties te scoren. Slechts 4 pogingen van de Haarlemmers leverde
punten op door de strakke en goede verdediging van Aalsmeer. De
aanval van Aalsmeer draaide daarentegen soepel door en ook de fouten die de spelers van OG maakten
in een poging het initiatief terug te
winnen hielpen niet. Vooral Sebastiaan Stokman hield het hoofd koel
en scoorde alleen al in de laatste
5 minuten 9 punten en schoot een
uitzonderlijk hoog percentage van
90% vrije worpen. Aalsmeer maakte
het karwei gecontroleerd af en behaalde de eerste wedstrijdpunten
van het seizoen. Scores van: Dennis
Zijlstra 21 , Sebastiaan Stokman 20,
Jeroen Vendrik 12, Tijs Buskermolen, Joris van Leeuwen en Bart Molema 8, Steven Kooij 4, Ershad Yari 3.

Handbal

Jongens C1 Fiqas sluiten
veldseizoen af met winst
Aalsmeer - Hoewel het zonnetje
scheen zondagmorgen 10 uur, zorgde de koude wind ervoor dat het
kwik niet meer dan 5 graden aangaf
in Lelystad. De kou bleek vandaag
dan ook de grootste tegenstander te
zijn voor de jongens C1 van FIQAS
Aalsmeer. Ze lieten toe dat de thuisploeg de openingstreffer scoorde,
maar daarna werd Armando goed
aangespeeld op de cirkel en het was
1-1. Jeromy bracht Aalsmeer vervolgens op voorsprong en Lelystad
kwam nog één keer langszij. Daarna was het FIQAS dat het spel bepaalde: hoewel ze veel kansen onbenut lieten (koude handen?) en er
strafworp gemist werd, liep de score daarna hard op. Met een stand
van 2-19 ging men de rust in. In de
tweede helft varieerden de coaches
met diverse spelwijzen en positiewisselingen. Met nog 10 minuten te
spelen, trok Stan het keepersshirt
aan, tot nu toe de enige veldspeler
die nog niet tot scoren was gekomen. En zo kon Cody ook nog zijn
doelpuntje meepakken (mooie lange bal aangespeeld door Stan), on-

danks dat hij er wel een paar schoten op doel voor nodig had. Einduitslag: 6-27. Doelpuntenmakers: Jeromy 9, Armando 5, Pim, Thijs en Matt
3, Wessel 2, Luca en Cody 1.
Zowel Leidsche Rijn, Commandeur/
VVW en FIQAS hebben 12 punten behaald na 7 wedstrijden. De
andere teams spelen echter met
dispensatiespeler(s) dus FIQAS
Aalsmeer is letterlijk de lachende
derde! Na de herfstvakantie speelt
de C1 hun eerste zaalwedstrijd in
de jeugddivisie: op 24 oktober komt
Volendam op bezoek.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Op 6 september tijdens
de 18e editie van de Ride for the Roses werd in FloraHolland de datum
van het wielerevenement in de strijd
tegen kanker al bekend gemaakt,
zijnde 4 september 2016. En nu is
ook de plaats bekend geworden.
Voor de tweede keer gaat de Ride
naar Twente en de start- en finishlocatie is Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie. Dit werd afgelopen
zaterdag aangekondigd tijdens de
Military Boekelo in Enschede.

BeNe-League Handbal

Weer 2 punten voor FIQAS
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer hebben zich steviger op de tweede plaats in de BeNe-League genesteld na een degelijke overwinning op Targos/Bevo.
Zaterdagavond werd in de Bloemhof met 32-26 gewonnen. In het
verleden waren ontmoetingen tussen FIQAS Aalsmeer en Bevo altijd erg spannend. Daar was zaterdag geen moment sprake van. De
ploeg uit Noord-Limburg kon een
kwartiertje bijblijven (5-5), daarna
nam FIQAS Aalsmeer de leiding in
de wedstrijd en stond die niet meer
af. Opnieuw was Dustin Ligthart lekker op schot, maar ook Kevin Hooijman (voor rust) en Remco van Dam
(na rust) konden vrijuit schieten. Het
leverde na een minuut of twintig een
10-6 voorsprong op. Jammer was de
rode kaart voor Samir Benghanem
die bij een akkefietje iets te fel reageerde en de rest van de wedstrijd
vanaf de tribune mocht bekijken. De
ploeg was misschien heel even van
slag (10-8), daarna pakten de mannen de draad weer op en via fraaie
doelpunten van Rodrigo Huttinga,
die mooi werd aangespeeld door
Tim Bottinga, een break van die
zelfde Bottinga en goal vanaf rechts
door Robin Boomhouwer werd het
15-10. Een penalty voor Bevo en een
break out na wat slordig balverlies
leverde een 15-12 ruststand op. FIQAS Aalsmeer begon de tweede
helft sterk en gedreven, maakte er
binnen een paar minuten 19-12 van
en eigenlijk was de wedstrijd toen al
gespeeld. Bevo probeerde het nog
wel, maar was niet bij machte om
het de Aalsmeerders moeilijk te maken.
De marge bleef schommelen rond
de zes/zeven punten. Nu waren
het Jimmy Castien en Nils Dekker
die prachtig konden scoren en intussen verrichtte Gaby Birjovanu
ook nog de nodige fraaie reddingen. In het laatste kwartier scha-

kelde Bevo over op een meer offensieve dekking. En hoewel FIQAS Aalsmeer daar even door verrast was, bracht het de tegenstander niet dichterbij, integendeel: 2820. Het werd uiteindelijk 32-26 voor
FIQAS Aalsmeer dat daarmee weer
twee punten behaalde en in de BeNe-League nu stevig op plaats twee
staat, met slechts één punt achterstand op koploper Lios. De eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag
24 oktober, uit vanaf 20.15 uur tegen Bocholt. Doelpunten: Dustin
Ligthart 8, Rodrigo Huttinga, Kevin
Hooijman en Remco van Dam 5, Nils
Dekker 3, Jimmy Castien en Robin
Boomhouwer 2, Samir Benghanem
en Tom Bottinga 1.
Drie wedstrijden verzet
Er worden drie wedstrijden van heren 1 verzet de komende tijd, in verband met de Europacupwedstrijden
van FIQAS Aalsmeer én die van tegenstander Volendam: de wedstrijd
FIQAS Aalsmeer - Volendam van 17
oktober gaat naar dinsdag 27 oktober om 20.00 in de Bloemhof. De
ontmoeting FIQAS Aalsmeer – OCI/
Lions die gepland stond voor 28 november wordt nu gespeeld op donderdag 10 december om 20.00 in de
Bloemhof. En ook het uitduel tegen
Targos/Bevo op 21 november krijgt
een nieuwe speeldatum, alleen is
die nog niet bekend.
Zaterdag: Dames thuis
Na een weekend zonder wedstrijd spelen de dames van FIQAS
Aalsmeer op zaterdag 17 oktober
a.s. weer een thuiswedstrijd. Tegenstander is Foreholte, een ploeg
die negende staat in de Eerste Divisie, waar de Aalsmeerse dames
op plaats acht staan. Beide ploegen hebben evenveel punten, al
heeft FIQAS Aalsmeer een wedstrijd
minder gespeeld. De wedstrijd in de
Bloemhof begint om 20.45 uur.

Enthousiaste vrijwilligers
Net als in Aalsmeer is ook daar weer
een groep van enthousiaste vrijwilligers gevonden die de Stichting Ride
for the Roses en de landelijke organisatie bij gaat staan in de organisatie van het evenement. Onder hen

onder andere meteoroloog Dennis
Wilt, burgemeester Rob Welten van
Borne en wethouder van Enschede
Hans van Agteren. De vrijwilligers
uit Aalsmeer en omgeving hebben
inmiddels het stokje van de organisatie overgedragen aan de nieuwe vrijwilligers en zullen hen, indien
nodig, helpen met advies en het delen van hun ervaringen.
Exacte opbrengst
Bij de Aalsmeerse editie is in totaal
854.000 euro opgehaald, maar dit
bedrag is inmiddels opgelopen door
een aantal acties en verlate donaties aan deelnemers. Zo bracht de
sponsorloop van OBS Kudelstaart
ook nog 5.500 euro extra op. De
exacte opbrengst zal begin januari
bekend gemaakt worden.

Eerste plaats voor C1

Goede prestaties SV Omnia
trampolinespringers
Aalsmeer - Op 3 oktober vond de
eerste teamwedstrijd trampolinespringen voor de C/D/E klasse van
dit seizoen plaats in sporthal De
Waardergolf in Heerhugowaard. Dit
is een serie van drie wedstrijden in
een team, waarbij de beste twee tellen en een plaats veroverd kan worden voor de Nederlandse kampioenschappen voor teams op 13 december in Oss. SV Omnia 2000 was
goed vertegenwoordigd met één E
team, drie D teams en twee C teams.
Het team E6 bestaande uit Britt en
Maud Groeneveld, Britt Beelen en
Sarah Wisse behaalde de 7e plaats.
In de D categorie behaalde het
team D3 (Ian Jonkman, Sem van

Tol, Muriel Coppens, Ruben Beijenveld) de 12e plaats. Team D5 (Thalissa Wijkstra, Sabine Boegman, Ilse Bom, Kiki Frederiks) de 8e plaats
en team D4 bestaande uit Madelief
Wijkstra, Anne Wessels, Lisa Wolterman en Denise Bartling een knappe 4e plaats. In de C categorie behaalde de C2 (Amber Rademaker,
Casper Dokter, Marcella Adjape en
Teun van de Schilden) de 5e plaats
en de eerste plaats was voor team
C1 bestaande uit Joyce de Weille,
Lucinda de Graaff, Marlies Kok en
Marvin Arendzen.
De volgende teamwedstrijd is op 31
oktober in IJmuiden en de derde op
21 november in Kudelstaart.

Tafeltenniscompetitie

Weer geen winst voor
Bloemenlust 1
Aalsmeer - Hekkensluiter in de
derde klasse Bloemenlust 1 moest
in Purperend aantreden tegen de
nummer 2, Het Nootwheer 4, evenals koploper Diemen 2 afkomstig uit
de tweede klasse. De start was verrassend met een zege van Johan
Berk, die zich na een 2-0 achterstand terug knokte tot 2-2 en alsnog
de beslissende vijfde game wist te
winnen. Ook de meeste andere partijen waren spannender dan op basis van de stand op de ranglijst verwacht mocht worden. Veel partijen
gingen in 4 of 5 games nipt verloren
voor Ed Couwenberg, Bart Spaargaren en Johan Berk. Ed Couwenberg
wist nog van dezelfde tegenstander
te winnen als Johan en bracht daarmee de eindstand op 8-2.
Bloemenlust 2 boekte thuis een
keurige 7-3 overwinning op Holendrecht 2. Eén tegenstander bleek te
sterk voor Danny Knol, Peter Velleman en Horst Krassen, hoewel in

het geval van Danny maar net met
9-11 in de beslissende vijfde game.
De andere twee bezoekers werden
vrij overtuigend verslagen tot de
laatste wedstrijd. Ook dit werd weer
een zware vijfsetter voor Danny, die
hij uiteindelijk nu met 12-10 wel in
zijn voordeel besliste. Omdat Danny
en Peter ook het dubbelspel op hun
naam schreven kwam de eindstand
op 7-3, waarmee Bloemenlust 2 zich
op de helft van de competitie handhaaft in de middenmoot.
Ook Bloemenlust 3 moest tegen Holendrecht, maar uit tegen het derde
team. Ondanks twee invallers bij de
gastheren konden de bezoekers niet
voorkomen dat ze met een 7-3 nederlaag werden teruggestuurd naar
Aalsmeer. Ton de Hollander boekte twee overwinningen en Dirk Piet
wist één tegenstander te verslaan.
Wim Visser kon helaas niet tot winst
komen en ook het dubbelspel door
Wim en Dirk ging verloren.

Schaatsseizoen is weer begonnen

1e Trainingskampen leden
ijsclub de Blauwe Beugel
Rijsenhout - Het schaatsseizoen is
weer begonnen en de eerste trainingskampen voor de leden van ijsclub de Blauwe Beugel zijn alweer
achter de rug. De rijders hebben
hun persoonlijke records al weer
flink aangescherpt. Natasja Goossen en Tamara van Wijk( Challengeteam), Nicky van Leeuwen (team
Schaatsmeiden) en Mats Stoltenborg (team Clafis) zaten in Erfurt.
Nicky en Mats hebben daar hun
eerste persoonlijke record gereden.
Menno Kramer ( Schaatsteam Loon)
bevond zich in Inzell. In Inzell was
het erg druk bij de wedstrijden zo-

dat er maar één afstand kon worden
gereden door een deel van de rijders. Onno Zonneveld en Igor Baars
, welke dit jaar uitkomen in de C selectie van de Kennerijsbaan in Haarlem, hebben zondagavond daar hun
eerste wedstrijd gereden en hun tijden flink op scherp gezet.
Komende week gaan een deel van
de ijsclub naar Inzell waar de rijders de Atje Keulen Deelstra troffee en de supersprint wedstrijden
zullen rijden en hier genieten van
een mooie vernieuwde ijshal en een
prachtige natuur om in te mountainbiken.

Eerste dressuurwedstrijd
bij Funny Horse
Aalsmeer - De eerste onderlinge
wedstrijd van dit seizoen op manege, pensionstal en rijvereniging Funny Horse is een feit. Onder prachtige
weersomstandigheden reden bijna
50 combinaties hun proef, verdeeld
over verschillende klassen. Naast
onderlinge wedstrijden worden bij
Funny Horse ook officiële wedstrijden gehouden van de K.N.H.S. Dit
is mogelijk door de vele vrijwilligers
die de club rijk is en door het hebben van het Veiligheidskeurmerk.
Op 1 november is de volgende onderlinge wedstrijd en op 25 oktober en 15 november zijn er nog twee
KNHS wedstrijden. Hiernaast is er in
de herfstvakantie nog een leuke dag
op de manege en wordt eind november nog een groots Sinterklaasfeest gehouden. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.
funnyhorse.nl of volg de vereniging
op Facebook. Uitslagen 4 oktober:

Klasse FHB
1. Nikki Bosse – Franciska
2. Kiki Abrahamy – Franciska
3. Britt de Hon – Okki
Klasse Vaardigheid
1. Tessel Wiedsma – Simone
2. Marit Kleijn – Simone
Klasse Z1/Z2
1. Florence de Kok – Sondrio
2. Marinde Duijker – Sylvia
Klasse M1/M2
1. Joelle van Steijn – Bling
2. Shadee Schouten – Sueno
Klasse L2
1. Selina de Klerk – Dulana
2. Anouska Petersen – Rocky
Klasse L1
1. Afke Wierdsma – Casper
2. Kim Schindeler – Roos
3. Bo van der Jagt – Casper
Klasse B
1. Milan Goezinne – Snuitje
2. Isabella Verschoor – Sunny
3. Sydney van der Bout – Nike
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Rene de Jong wint match
voor damclub K&G

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag

Boeiende derby RKDES en
FC Aalsmeer eindigt gelijk
Kudelstaart - De derby tussen RKDES en FC Aalsmeer eindigde afgelopen zondag aan de borders van
de poel in een gelijk spel: 2-2 werd
het in Kudelstaart. In beide kampen werd al enige weken uitgekeken naar deze wedstrijd. Tijdens
het Van Kouwenhoven toernooi in
augustus wist FC Aalsmeer nog te
winnen, maar de Kudelstaartse jonge formatie groeit steeds meer naar
elkaar toe. Elke week raakt de ploeg
beter ingespeeld, alleen het verzilveren van kansen moet beter. Trainer Donker predikte om vooral rustig aan de bal te zijn en om op het
juiste moment de ruimtes achter de
verdediging te zoeken. Het eerste
gevaar was van de Afas/Nieuwendijk brigade. De vanaf rechts spelende Raymond Baars schoot de
bal rakelings voorlangs. Raymond
Baars speelde vanaf de rechterkant,
omdat Rutger Spaargaren niet fit
genoeg was om in de basis te starten. Frank Brugman startte op links.
Hierna nam FC Aalsmeer het heft in
handen en drong de Kudelstaartse
formatie, die erg zenuwachtig begon, ver terug op eigen helft. De
eerst kans voor Aalsmeer was voor
Jeroen Ezink, maar hij vond de uitstekende sluitpost van RKDES, Tijn
Kraak, op zijn weg. Na ruim 20 minuten kwam Aalsmeer op een terechte 0-1 voorsprong. Een voorzet
van rechts werd door oud RKDES
spits Dani Calmez schitterend met
een omhaal verzilverd. Toch kwam
de 1-1 ook al gauw op het bord. Een
slechte corner werd slecht weggewerkt en vanaf rand zestien knalde
uitblinker Lennart Kok de 1-1 tegen
de touwen. Vanaf dat moment deed
de Kudelstaartse FC niet onder
voor Aalsmeer en ontspon zich een
prachtige hartstochtige wedstrijd,
goed geleid door de scheidsrechter
Van der Hoorn. Hij liet doorgaan wat
kon en floot af wat niet kon. Dani
Calmez had Aalsmeer vlak voor rust
op een 1-2 voorsprong moeten zetten, maar zijn schot was te gehaast
en ging naast, net als een schot van
Lennart Kok die ook zomaar de 2-1
binnen had kunnen schieten, ruststand daarom 1-1. Raymond Baars
bleef na de rust geblesseerd achter. Hij had in de eerste helft de bal
loeihard in zijn gezicht gekregen.
Chiel Kok maakte zijn eerste elftal debuut bij RKDES. Hij ging centraal in de verdediging spelen, zodat

de altijd zwoegende Roy Endhoven
zijn plek, waar hij het beste tot zijn
recht komt, namelijk op het middenveld, weer in kon nemen. Gelijk was
te zien dat RKDES meer druk naar
voren kon geven. Zijn eerste actie
was gelijk goud waard, hij stoomde
richting zestien meter gebied, maar
werd hardhandig gestuit. Specialist
Ivo Lentjes plaatste zich achter de
bal en zijn schot verdween hoog in
de touwen. Weliswaar werd de bal
nog van richting veranderd, maar
het blijft een prachtige goal 2-1 voor
Kudelstaart.
De 3-1 lag op de punt van de
schoen van Lars Winters, maar
zijn inzet ging tot verbijstering van
de circa 300 toeschouwer over de
dwarsligger. Ook een schot van Mischa van der Scheur verdween over
de dwarsligger, anders had de Afas/
Nieuwendijk brigade zomaar op
een riante 3-1 gestaan. Het grote
manke van dit seizoen kwam echter weer boven drijven, het afmaken van kansen. Vlak daarna haalde Jeroen Ezink namens Aalsmeer,
zei het op een gelukkige manier,
de trekker over. In eerste instantie
kwam de bal op de paal, maar via
de rug van doelman Tijn Kraak rolde de bal toch in het doel: 2-2. In
de laatste minuten van de wedstrijd
konden beide ploegen de winst nog
grijpen, beiden kregen nog een
vrije trap op rand zestien. Beide keren volgde er een scrimmage voor
de doelen, maar er werd niet meer
gescoord. Gezien het spelbeeld van
de hele wedstrijd, was de eerste
helft voor Aalsmeer, maar de tweede helft was voor de Kudelstaartse
formatie. Een juiste afspiegeling deze gelijke 2-2 uitslag. Aalsmeer wat
meer in de aanval, maar RKDES de
meeste kansen.
Al met al hebben de 300 toeschouwers een leuke aantrekkelijke wedstrijd gezien waarin beide ploegen wilden winnen en er een mooie
wedstrijd van gemaakt hebben. Het
bleef overigens nog lang ‘onrustig’
aan de Wim Kandreef. Zondag uit
naar Real Sranang en dit zal geen
makkelijke wedstrijd worden. Echter, er is volop vertrouwen in deze
jonge frisse ploeg. Hoe meer wedstrijden er gespeeld worden, hoe
beter de heren op elkaar ingespeeld
raken en dan zal het scoren ook gemakkelijker gaan.
Eppo

De Kwakel - Maandagavond togen
de Kwakelse dammers naar Haarlem voor hun eerste bondswedstrijd
in de hoofdklasse van Noord-Holland. Verleden seizoen werd thuis
met 5-3 verloren van HDC, Kunst
en Genoegen was op wraak belust.
In het denksportcentrum van Haarlem gebeurde het eerste uur niet
veel op de borden , alleen kopman
Wim Keessen bevond zich enigszins in een roerend vaarwater. Toen
de stand begon te kabbelen besloten de nummers een van hun club
tot remise, 1-1. Het zou lang duren
voor er enige tekening in de strijd
kwam, Rene nam het voortouw, hij
nam initiatief wat zijn tegenstander
onder druk zette. In een ijdele poging zich te ontworstelen nam de
Haarlemmer een verliezende ontsnapping, 1-3 voor K&G. Inmiddels
zag Adrie Voorn zijn geest al dwalen en tekende bijna zijn nederlaag,
maar gelukkig gaf zijn opponent
hem nog een kans. Met beide handen greep Adrie deze strohalm, het
werd remise en daardoor 2-4 voor
Kunst en Genoegen. Al de ogen waren nu op nestor Piet van der Poel
gericht, deze tachtigjarige damliefhebber in hart en nieren moest alle zeilen bijzetten om de lange lijn
over te steken. Dit wist Piet fraai af
te dwingen en daardoor de remisehaven te bereiken. Genoeg om zijn
team de eerste zege van dit seizoen
te schenken, 3-5 voor het vlaggenschip van de dammers uit De Kwakel. Over twee weken varen zij weer
uit naar Almere om daar ook voor

een stunt te zorgen.
De overige dammers van K&G hielden elkaar bezig in ’t Fort De Kwakel. Voor de strijd om de bekercompetitie kreeg Henk Springintveld zijn
eerste nederlaag te slikken. Hij verloor nota bene van meerijder Wim
Konst, waardoor Wim na de partij naar Nieuwveen kon gaan lopen.
Piet Terlouw nestelde zich naast
Henk aan de kop middels een zege op Kees Harte. Ook broer Jos
moest in het damstof bijten en wel
tegen zijn teamleider Leo Hoogervorst. Daarmee stelde Jos wel zijn
plek in het 2e team veilig dat aanstaande maandagavond DC Zaanstreek op bezoek krijgt. Jan Bartels
wist tenslotte Bert van Wermeskerken te verschalken en daarmee een
mooie damavond af te sluiten.

Met Ruben Spaargaren uit Aalsmeer

Wereldrecordpoging van
rolstoeltennissers
Aalsmeer - Vrijdag 16 oktober om
16.00 uur beginnen in Doorn de
toprolstoeltennissers Jiske Griffioen,
Maikel Scheffers, Diede de Groot
en Ruben Spaargaren uit Aalsmeer
aan hun wereldrecordpoging 26 uur
non-stop rolstoeltennissen: Record
4 Rio. Voormalig Wimbledon-kampioen Richard Krajicek geeft het startschot voor de recordpoging, terwijl
onder andere Emile Roemer, Yvonne van Gennip, Esther Vergeer en
Peter Heerschop de rolstoeltennissers steunen door een uur mee te
spelen. Met de recordpoging wordt
geld opgehaald voor zowel Fonds
Gehandicaptensport als de Paralympische campagne van de rolstoeltennissers. Bezoekers zijn gratis welkom op het Tennis- & Businesscenter Heuvelrug in Doorn, ook
’s nachts. Het is zelfs mogelijk om
een uur mee te spelen met de recordpoging, waarbij men speelt met
één van de vele bekende Nederlanders of (oud)-topsporters. Daarbij krijgt men zelf ook de mogelijkheid om in een rolstoel te tennissen:

een unieke ervaring! Voor de nachtelijke uren is een compleet 4 uur
durend programma opgesteld: een
uur meespelen met de recordpoging, een clinic, een toss-toernooi
en er zijn mooie prijzen te winnen
tijdens de petje-op, petje-af quiz.
De kosten om een uur mee te spelen of voor het nachtprogramma zijn
50 euro. Aan de deelnemers worden
‘goodies’ vergeven (onder andere
Björn Borg kleding) en gratis kaarten voor de finaledag van de AFAS
Tennis Classics. Inschrijven kan via
www.record4rio.nl/steun-ons/. De
recordpoging en het Fonds Gehandicaptensport kan uiteraard ook ondersteund worden met donaties of
door het kopen van een lot voor de
loterij, waar mooie prijzen mee te
winnen zijn. De recordpoging vindt
plaats van vrijdag 16 oktober om
16.00 uur tot zaterdag 17 oktober
om 18.00 uur in Tenniscenter Heuvelrug aan de Mariniersweg 3 in
Doorn. Op de website www.record4rio.nl is meer informatie te vinden.

Vlnr: Jiske Griffioen, Ruben Spaargaren, Maikel Scheffers en Diede de Groot
(Fotografie © Peter Verheijen)

muziek ‘Out of my mind’ en Nikkie
liet een sierlijke routine zien op de
muziek van ‘Secrets’. Beiden vielen
in hun categorie helaas net buiten
de podiumplaatsen. Als laatste deze middag kwamen Eefke, Nikkie
en Selina als ensemble in de senior beginners categorie op de vloer.
Zij lieten een mooie, sierlijke routine
zien op de muziek ‘Reach for me’ en
behaalde een welverdiende eerste
plaats en mochten op het ere podium het goud in ontvangst nemen. Al
met al een twirldag met mooie resultaten. Voldaan gingen de twirlsters en trainster Valerie weer huiswaarts.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie over
twirlen kan contact opgenomen
worden met de Productgroep Coordinatoren Valerie Lelieveld of Linda Nederstigt per e-mail twirlen@
svomnia.nl of het sportpunt van SV
Omnia via e-mail sportpunt@svomnia.nl.

Van links naar rechts: Eefke, Nikkie en Selina.

Rode lantaarn ‘overgedragen’ aan Luno

Korfballers VZOD winnen
laatste veldwedstrijd
Kudelstaart - De tegenstander van
afgelopen zaterdag, LUNO uit Linschoten, had vorige week als gevolg van de winst op KIOS de laatste plaats overgedaan aan de Kudelstaarters. Er was dus sprake van
een heus degradatieduel. De daarbij
behorende spanning hadden de bezoekers aan het begin van de wedstrijd beter onder controle dan de
thuisploeg. Binnen 7 minuten stond
er een 0-3 stand op het scorebord.
Daarna leek bij VZOD/FIQAS langzaam het besef door te dringen dat
de wedstrijd begonnen was en dat
er echt uit een ander vaatje getapt
diende te worden als het de punten
in Kudelstaart wilde houden. Via afstandsschoten van Donja Passies en
Josine Verburg kwam de thuisploeg
dichterbij. Na 14 minuten bracht de
ervaren Bart Verheul via een kort
kansje onder de korf de ploegen
weer naast elkaar. Deze fase van
de wedstrijd kenmerkte zich door
gemiste kansen aan beide kanten.
De blauwzwarten trokken langzaam
maar zeker het initiatief naar zich
toe. De aanvallen werden beter opgezet en de rebound was beter verzorgd. Mede door een afstandsschot van de jonge Chiel van Leeuwen kwam VZOD/FIQAS op een terechte 5-3 voorsprong. Enkele minuten voor de rust wist LUNO mede door een gemakkelijk gegeven
strafworp de stand nog eenmaal gelijk te trekken. In de laatste minuut
voor de pauze bracht de sterk spelende Donja Passies met haar derde doelpunt de stand op 6-5. Na de
thee was het duidelijk dat er maar

een ploeg recht had op de overwinning. De zes voorgaande wedstrijden deze competitie kwam VZOD/
FIQAS steeds net te kort. Nooit werden ze weggespeeld, want het verlies was nooit meer dan met twee
doelpunten. Op beslissende momenten viel de bal echter net verkeerd. Maar geluk moet je ook afdwingen en dat is wat er deze tweede helft gebeurde. Doelpunten vielen deze tweede helft gemakkelijk aan Kudelstaartse kant. Halverwege de tweede helft stond er een
14-7 stand op het scorebord. En
de bezoekers waren nauwelijks in
staat kansen te creëren en speelden meer tegen zich zelf. Ook reageerden zij hun frustratie af op de
scheidsrechter met enkele gele en
twee rode kaarten tot gevolg. De
speler met een rode kaart mag in de
korfbalsport wel vervangen worden
door een andere speler. Net voor het
laatste fluitsignaal kreeg Donja Passies een verdiende publiekswissel.
Zij heeft aangegeven haar korfbal
carrière op een lager niveau voort
te willen zetten in verband met aanhoudende rugklachten. Niet volledig
mee kunnen trainen en spelen met
pijnstillers is op de lange termijn
geen houdbare situatie. Uit eindelijk klonk het laatste fluitsignaal bij
een 17-9 stand. Volgens coach Frits
Visser: “Een terechte overwinning,
waardoor we ook met een goed gevoel de zaal in kunnen”. De trainers
van de selectie Frits Visser en Attie
van Kooij willen graag Ruben Maat
bedanken voor de video opnamen
van alle gespeelde wedstrijden.

Streven 2.500 deelnemers

Jubileum Zilveren Turfloop

Goud voor twirsters Omnia!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 11
oktober reisden 3 twirlsters van SV
Omnia af naar Alphen aan de Rijn
voor deelname aan een twirlwedstrijd waarbij de organisatie in handen was van Con Brio. Bij het eerste
onderdeel van de dag namen Eefke en Nikkie het tegen elkaar op in
de categorie senior beginner. Eefke liet een keurige nette routine
zien en behaalde een mooie tweede plaats. Nikkie viel helaas net buiten de podiumprijzen. Hierna kwam
Eefke weer op de vloer bij het onderdeel 2-baton in de categorie senior beginner. Ook hier behaalde zij
een mooie tweede plaats. Bij het onderdeel super X-strut kwam Nikkie
uit in de senior intermediate categorie en zette een zeer sterke routine
neer. Met slechts 0,1 punt verschil
met de nummer één mocht zij de zilveren medaille in ontvangst nemen.
In de middag kwamen Eefke en Nikkie op de vloer met hun dance. Eefke liet een leuke routine zien op de

Donja Passies ( rechts) speelt laatste wedstrijd in VZOD 1.

Mindful hardlopen bij AVA
Aalsmeer - Hardlopen heeft positieve effecten op vrijwel alle orgaansystemen in het lichaam. Regelmatig sporten helpt een breed
scala aan gezondheidsproblemen
en ziekten te voorkomen, of reeds
aanwezige klachten te verminderen. Veel mensen leggen zich echter teveel prestatiedoelen op. Mindful Hardlopen leert je hoe je volop
van het hardlopen en de omgeving
kunt genieten met een juiste ademhaling en lopen in het ‘hier en nu’.
Mindfulness is het bewust aandacht
brengen naar de huidige ervaring
met een open en niet-kritische blik.
Mindful hardlopen laat je kennis
maken met de verschillende facetten van het hardlopen en leert jou
te luisteren naar je eigen lichaam. Jij
wordt je bewust van je eigen loophouding, je aandacht bij het hardlopen en de kracht en energie in je lichaam. Door meer in het ‘hier en nu’
te lopen maak je je hoofd leeg en
geniet je meer van het moment. Cli-

nic iets voor jouw?. Wil jij in het hier
en nu hardlopen? Bewust zijn van
je lichaam en je ademhaling, maar
ook van het ruisen van de bladeren en van de wind die langs je gezicht strijkt? Wil je ontspannen trainen en vol vertrouwen in jezelf buiten je comfortzone gaan? Harmonie
van lichaam en geest ervaren? Volg
dan deze Clinic Mindful Hardlopen!
In deze clinic wordt bewust en ontspannen hardlopen geleerd door
oefeningen te doen waarbij de aandacht gericht wordt op het lichaam,
op de ademhaling en op de omgeving. De clinic wordt gegeven door
Chantal van Leeuwen, een professionele trainster die garant staan voor
kwaliteit en een prettige, inspirerende sfeer. De clinic bij AVA is op zaterdag 31 oktober, 7, 14 en 28 november van 10.00 tot 11.15 uur. De
prijs voor leden is gratis, niet leden
betalen 25 euro. Locatie is de atletiekbaan aan de Sportlaan 43a. Opgeven kan via: info@avaalsmeer.nl.

Streek - Dit jaar wordt op zondag 1
november de Zilveren Turfloop voor
de 25e keer georganiseerd. Al 25
jaar is de Turfloop het grootste sportevenement van De Ronde Venen.
En dit jaar groter dan ooit! Het doel
van de organisatie is dit jaar 2.500
deelnemers aan de start te ontvangen voor de Rabo GeZZinsloop, de
Scholierenchallenge, de Businessloop en natuurlijk de 5, 10 en 16,1
kilometer. Dankzij heel veel vrijwilligers kan atletiekvereniging De
Veenlopers de jubileumeditie organiseren, vanuit sporthal De Phoenix
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Het
parcours voert de deelnemers zoals
elk jaar door het polderlandschap
van Mijdrecht, De Hoef en langs de
Kromme Mijdrecht. Voor de kinderen is er de Rabo GeZZinsloop over
een afstand van 1 km, waarvan het
parcours door het sportpark voert.
De deelname hieraan is gratis. De
Scholierenchallenge is een nieuw
onderdeel van de Zilveren Turfloop.
De laatste jaren doen steeds meer
basisschoolkinderen mee aan de
RaboGeZZinsloop. Voor dit jaar
staat het activeren en enthousiasmeren van middelbare scholieren
centraal. Zij kunnen in teams deelnemen aan de 5 kilometer, en de organisatie is benieuwd welke middelbare school de allereerste Scholierenchallenge gaat winnen. De inschrijving is nog steeds open, ook
voor scholen buiten de Ronde Venen. De scholierenchallengeteams
kunnen gratis meelopen dankzij sponsoring van diverse bedrijven uit de Ronde Venen. Ook wordt
al jaren de Businessloop georganiseerd. De Businessloop is bedoeld
voor bedrijven en instellingen. Men
loopt in teamverband de 5 of 10 ki-

lometer en de gezamenlijke tijd telt
voor het uiteindelijke resultaat. Net
als voorgaande jaren is de belangstelling voor deze Businessloop heel
groot. Een deel van de inkomsten
van de startgelden van de Zilveren
Turfloop wordt ieder jaar gedoneerd
aan een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Stichting Hoogvliegers. De
vrijwilligers van de stichting bezorgen zieke of gehandicapte kinderen (van 6 t/m 17 jaar) een bijzonder
en onvergetelijk avontuur. Zelf een
vliegtuig besturen! Een dag zonder
zorgen, zonder ziekte of handicap,
een dag waar ze boven zichzelf uitstijgen en meer dan bijzonder zijn,
een dag die ze nooit meer vergeten.
In de afgelopen 7 jaren vlogen ruim
7.000 kinderen mee met de Stichting
Hoogvliegers. De start van de Rabo GeZZinsloop is om 10.15 uur. De
start van de Zilveren Turfloop is vanaf 11.00 uur. In de sporthal De Phoenix vindt ook de inschrijving plaats
en is een mogelijkheid tot omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van
de faciliteiten die de sporthal biedt..
Voor meer informatie www.zilverenturfloop.nl.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

