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KORT NIEUWS:

Gaslek aan de
Stommeerweg

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Aalsmeer - Rond twaalf uur
in de nacht van zaterdag 17
op zondag 18 oktober werd de
brandweer gealarmeerd voor
een gaslek aan de Stommeerweg. Ter plaatse bleek een gasafsluiter te lekken. Een monteur van het gasbedrijf is ter
plaatse gekomen om de lekkage te repareren.

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

Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok weer

1 uurtje verzet

Zijdstraat 90 Aalsmeer
Tel. 0297 32 42 13
www.sparnaaij-juweliers.nl

Herfstactie

20%
10%

op de gehele
voorraad

op elektrische
apparaten

Uitgezonderd zijn: aanbiedingen,
kerstartikelen, bestellingen.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer

Nieuwe vacatures in de technische en grafische branche.

Het beste personeel op de juiste plek

Kabels en leidingen gaan vanaf 2016 niet meer de grond in voordat hiervoor aan de gemeente betaald is.

Direct wensen fracties voor besteding van voordeel

Heffen van precariobelasting
met open armen ontvangen
Aalsmeer - Met open armen is
donderdag 15 oktober het voorstel van het college ontvangen door
de fracties om precariobelasting te
gaan heffen op kabels en leidingen.
Het plan is uitgewerkt naar aanleiding van een motie van de VVD en
de fractie werd hiervoor hartelijk bedankt door de collega’s. “Geen dank
hoor, we hebben het ook maar ‘gepikt’ van andere gemeenten.” Geen
belasting gaat geheven worden op
drinkwaterleidingen. Bekend is, zo
deelde burgemeester Nobel mede,
dat het waterleidingbedrijf dit één
op één gaat doorberekenen op inwoners en drinkwater nou eenmaal
een eerste levensbehoefte is. Inwoners hoeven niet bang te zijn voor
een lastenverzwaring in deze. Volgens Nobel wordt de heffing door
de kabel- en leidingbedrijven al
vooraf ingecalculeerd. Het tarief is
vastgesteld op 2,60 euro. Gekeken
is in deze naar de hoogte van de
heffingen in omliggende gemeenten. Inclusief juridische bijstand, er
wordt van uitgegaan dat bedrijven
in verweer gaan tegen deze belas-

ting, is berekend dat de invoering de
gemeente een voordelig saldo van
0,9 miljoen euro oplevert. Het college stelt voor deze toe te voegen aan
de algemene reserve.
PACT wilde echter wel al de discussie aangaan waar het geld voor ingezet zou kunnen worden. De fractie stelde voor om dit voordeel te
besteden aan een duurzaamheidsfonds en deels aan de ontwikkeling
van alternatieve woonvormen. HAC
gaf aan het geld liever in te willen zetten in de zorg. De VVD stelde voor alle suggesties in deze te
behandelen tijdens de begrotingsraad en hier kon AB zich in vinden.
“Wij hebben ook wensen en willen
graag dit gesprek met elkaar aan.”
De CDA schakelde de collega’s terug. “We vliegen met z’n allen op
een pot goud af. Op voorhand al een
greep doen naar wensen, daar is het
CDA niet voor.” De fractie maande
tot voorzichtigheid en zei het eens te
zijn met het college om het voorlopig vast te zetten in een ‘potje’. “Wel
een potje met een speciale strik”,
vulde PACT aan. Burgemeester

Nobel was het eens met het CDA.
Voorlopig is dit voordeel eenmalig,
want niet bekend is hoe lang precariobelasting nog geheven mag worden. In de Tweede Kamer zijn hier
regelmatig discussies over. “Pas er
mee op”, aldus Nobel. “Veel te kort
dag om nu al te beslissen wat we
met het geld gaan doen. Bovendien
beslissen we nu of we precariobelasting gaan heffen. Hoe te besteden komt later.” Hij stelde voor over
de besteding in gesprek te gaan tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. “Dan zijn we verder in het
proces.” De fracties gingen akkoord,
het voorstel mag naar de raadsvergadering op donderdag 29 oktober.
Niet als hamerstuk, vonden allen.
Komt PACT wellicht nog met een
motie om de heffing te verhogen?
“Waarom niet 3,40 euro”, vroeg Ronald Fransen bij aanvang. “Wij willen wel voor het maximum gaan. Het
scheelt 3 ton.” HAC gaf aan hierin
mee te willen gaan. De andere fracties stemden in met voorstel van het
college om het tarief op 2,60 euro
vast te stellen.

Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

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

www.antennagroep.nl
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Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21
www.profile-aalsmeer.nl

Politie zoekt getuigen!

Visfeestje jongens eindigt
in hachelijk avontuur

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

Gemeente met rug tegen de muur, wel in gesprek

Geen handtekening Lidl,
ADVERTEREN? plan B prullenbak in!
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Aalsmeer - Samen een goed plan
maken, het leek zo mooi. De bouw
van de Lidl direct aan de Stationsweg zagen de gemeente en heel
veel inwoners niet zitten. De belasting qua verkeersdruk op de Uiterweg was en is de grootste zorg. Een
alternatief dan, bouw verder richting Brandewijnsloot met ontsluiting
op de Stationsweg en stel de in- en
uitgang op de Uiterweg alleen open
voor langzaam verkeer. De gemeente en de Lidl leken op één lijn: Plan B,
zo werd het in de wandelgangen genoemd. Werd, want de laatste, vereiste handtekening van de Lidl ontbreekt, is niet gezet door de super-

markt-keten. De directie van de Lidl
heeft in een schrijven aan het college van burgemeester en wethouders
aangegeven dat naar hun idee dit
plan te weinig draagvlak heeft. Tja,
en wat doe je dan als gemeente. Dan
gooi je het plan de prullenbak in.
Klaar! Maar wat nu? Is de gemeente te goed van vertrouwen geweest?
Het was een verwijt van PACT, donderdag 15 oktober, in de gecombineerde vergadering van de commissies Maatschappij en Bestuur en
Ruimte en Economie. Het verweer in
deze van wethouder Gertjan van der
Hoeven was begrijpelijk. Oké, voortaan pas actie tot het in kannen en

kruiken geregeld is en alle handtekeningen op de juiste plaats staan.
Hij vond dit zelf niet zo een goed
idee. “Wel heel bureaucratisch.” De
gemeente staat nu met haar rug tegen de muur. Alle troeven zijn in
handen van de Lidl. Er is vergunning voor het slopen van het voormalige bankgebouw en nieuw bouwen direct aan de weg mag, zo heeft
de rechter opgelegd.
Slopen en bouwen
Wanneer het pand wordt gesloopt?
“Ze zouden morgen kunnen beginnen. Niets staat de Lidl meer in de
weg. De vergunningen zijn verstrekt”,

Aalsmeer - Beduusd stonden ze
afgelopen maandagmiddag 19 oktober aan de balie van het politiebureau. Twee jongens van 10 en 12 jaar
uit Kudelstaart. Hun visfeestje was
geëindigd in een hachelijk avontuur
inclusief intimidatie, vernieling en
diefstal. Tussen twee en vier uur in
de middag zijn de twee jongens belaagd door een groep jongeren. De
jochies van 10 en 12 jaar zaten te
vissen bij de steiger op het Praamplein. Juist op het moment dat een
bootje arriveerde gooide een van de
twee jongens een stukje kunstaas
in het water. Dit stukje aas belandde per ongeluk tegen de boot van
de jongeren. De jongeren reageerden furieus. Ze kwamen aan de kant
en pakten de jochies beet. Hun fiet-

sen werden in de bosjes gegooid.
Deze zijn gelukkig terug gevonden. Toen de twee weer terug kwamen bij hun visstek zagen zij dat er
een hengel en een viskoffer met inhoud was gestolen. Triest, want hier
hebben de twee lang voor gespaard.
Mogelijk zijn de hengel en de koffer ingeladen door de jongeren in de
boot, maar het kan ook dat een omstander deze meegenomen heeft.
De groep zat in een open boot met
een 9,9 pk motor. Volgens één van
de jeugdige vissers woont een van
de inzittenden van de boot aan de
Ringvaartzijde. Hopelijk zijn er getuigen van dit akelige voorval voor
deze jeugdige inwoners. Zij worden
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900-8844.

zo liet de wethouder de raad weten.
“Juridisch hebben we geen poot om
op te staan.” Uiteraard gaat de gemeente niet bij de pakken neer zitten. Ondanks dat ze wettelijk machteloos staat, gaat alsnog geprobeerd
worden om met dit miljardenconcern
op één lijn te komen en een vestiging van de Lidl in Aalsmeer te krijgen naar ieders tevredenheid. Want,
zo lieten de fracties weten, een Lidl
binnen de gemeentegrenzen is goed
voor de economie. Het is een trekker en brengt vitaliteit! Ondanks de
onverwachte mededeling van de
Lidl directie om af te zien van plan
B werden toch lichtpuntjes gezien
door de fracties. Uit het schrijven
van het concern blijkt namelijk dat
er wel degelijk een wil is om samen

te werken, de deur is niet dichtgegooid. Knok voor de komst van deze
super, zo werd gezegd, eventueel op
een andere locatie in Aalsmeer. “Het
zou echt een gemiste kans zijn als de
Lidl zich niet vestigt in Aalsmeer”, aldus de VVD. Wethouder Gertjan van
der Verhoeven gaf aan snel in gesprek te zullen gaan. Hij zei te hopen
binnen een week meer duidelijkheid
te kunnen geven. Hij kreeg van de
fracties nog de boodschap mee om
de Lidl duidelijk te maken dat plan
A ook niet veel draagkracht heeft in
Aalsmeer. Het laatste woord over dit
onderwerp was aan de goed leidende voorzitter Wilma Alink-Scheltema:
Wat de toekomst brengt, weten we
niet.” Kan het treffender? Lidl: Wordt
vervolgd!
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
25 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:
Martijn Piet. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. met
ds. J. Markus en 16.30u. met ds.
G. Vos. Oppasdienst kinderen
0-3 jaar en zondagsschool voor
jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Mieke Wierda-Boer. Collecte: NBG.
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. jong en oud dienst
met ds. J. van Popering.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.
A.J. Fraanje uit Drachten. Organist: W. Spaargaren.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u. dienst
met ds. J. Heack uit Zeist. Organist: J. Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling
in Engels. Spreker: Jan-Gerard
Dekkers. Babyoppas en aparte
bijeenkomsten voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met student
J.A. Knol, Oegstgeest en 16.30u.
met ds. C. van Atten uit Leiden.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer viering. Zaterdag 17u.
in Kloosterhof eucharistieviering. Zondag 9.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met H.
Rivas Franco m.m.v. klein koor.
Om 14u. Poolse dienst met Krzysztof.

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. kerkdienst voor iedereen, gedachtenis allerzielen,
met pastor Jacob Spaans. Orgel:
Bram Biersteker.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met mw.
A.M. Creemer, Kudelstaart.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met dhr. R.J.
van Duyn, Aalsmeer.
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 26 oktober om 20u.
met br. Frank Ouweneel.
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.

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeer, Zwarteweg
36, heeft een kleine kapel in huis.
Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden op vrijdagavond 23 oktober om
20.30 uur. Daarna is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten.

Kerkdienst Enjoy
Aalsmeer - Zondag 25 oktober
is er een jong en oud dienst in de
Open Hof Kerk. Deze dienst wordt
geleid door dominee Han van Popering en Remy van Keulen. Het thema
van deze dient is ‘Enjoy’ en Remy
van Keulen zal uitleg geven over de
‘kunst van het genieten’. Remy is vorig jaar te gast geweest bij de jongeren van de C4U en daar heeft hij een
inspirerende dienst gebracht. Iedereen, kinderen, jongeren, ouders en
ouderen, is welkom! De dienst begint om 10.00 uur en de kerk is te
vinden aan de Ophelialaan 247.

Hulp gevraagd bij jaarlijkse
Dorcas Voedselactie

Subsidie van OSA

Cheque Kinderhulp Afrika
Aalsmeer - In oktober is opnieuw
een subsidiecheque uitgereikt door
de heer Holling, penningmeester
van OSA, aan Arjen Hansen van
Stichting Kinderhulp Afrika. Hij ontving een cheque van 2500 euro als
verdubbeling van het reeds ingezamelde bedrag. Het geld was ingezameld voor de inrichting van de nieu-

we school in het kinderdorp in Namugongo, Oeganda. Mocht u ook
een subsidie aanvraag willen doen
voor een project in een ontwikkelingsland of een land in Oost-Europa, welke niet is aangesloten bij de
Europese Unie, kijk dan voor gegevens op de website van OSA: www.
osa-aalsmeer.nl.

Aalsmeer - De Dorcas Voedselactie staat weer voor de deur. Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 november staan vrijwilligers weer met
de lijstjes bij zes supermarkten in
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. Dorcas heeft echter nog erg
weinig vrijwilligers die twee uurtjes (of meer) mee willen helpen.
De Dorcas Voedselactie is een jaarlijks terugkerend evenement. Er
wordt voedsel ingezameld in supermarkten, scholen en kerken. Mensen krijgen, door vrijwilligers, voedsellijstjes uitgereikt met de vraag of
ze één of meerdere artikelen van
dat lijstje willen kopen en dat voedsel af willen staan voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij de Dorcas
Voedselactie wordt gewerkt met een
voedsellijstje. Dit is een lijstje van
producten die worden ingezameld,

bijvoorbeeld blikgroenten, rijst en
macaroni, tandenborstels en tandpasta. Het voedsellijstje wordt samengesteld in overleg met mensen
die woonachtig zijn in landen waar
de voedselpakketten naartoe gaan.
Ook wordt in de samenstelling van
het voedsellijstje rekening gehouden met de douaneregels met betrekking tot de invoer van artikelen
in betreffende landen in Oost-Europa. De artikelen worden in Andijk in
dozen verpakt en per vrachtwagen
naar de landen gebracht. Zo wordt
er voor gezorgd dat de ingezamelde producten ook daadwerkelijk
de plek van bestemming bereiken.
Bent u/jij bereid om ook twee uurtjes (of meer) mee te helpen? Neem
dan zo snel mogelijk contact op met
Meta Verbruggen via 06-34926447.
Iedere hulp is meer dan welkom.

Nieuw voor senioren in inloopcentrum

Totaal Vitaal: Geheugen
en bewegen in één
Rookmelders van levensbelang

Brandveiligstips brandweer
Aalsmeer - Brand is iets waaraan
liever niet gedacht wordt. Want zelfs
een kleine brand kan al veel schade
en leed aanrichten. Gelukkig kunnen met enkele simpele maatregelen brand voorkomen worden. Uiteraard dient bij het zien van vuur direct de brandweer gealarmeerd te
worden, maar gemiddeld arriveert
de brandweer na acht minuten en
dan kan er al veel schade zijn. De
leden van de vrijwillige brandweer
van Aalsmeer doen veel om inwoners brandveiliger te laten wonen.
Afgelopen zaterdag 17 oktober werden bij de bouwmarkt in de Lakenblekerstraat informatiefolders uitgereikt en de mogelijkheid werd geboden om de container vol rook in te
gaan en de weg naar buiten te vinden. En dit bleek moeilijker dan gedacht. Een vluchtplan maken is voor
bedrijven verplicht, maar voor thuis

ook een veilig idee. Neem eens met
elkaar de vluchtroute door en maak
afspraken over wie wat en wie meeneemt. En hang rookmelders op in
diverse kamers. Ze zijn onmisbaar.
De meeste slachtoffers bij brand
vallen door het inademen van rook.
Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt
dus niet wakker van de rooklucht.
En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders
zijn dus echt van levensbelang. Kijk
voor meer en uitgebreide informatie
op www.brandweer.nl. Overigens is
korps Aalsmeer altijd op zoek naar
inwoners die vrijwilliger willen worden. Ga naar www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl of neem contact op
met clustermanager W. van Randwijk via 0297-326959.
Foto: www.kicksfotos.nl

Met PCOB naar Millengen
Aalsmeer - Met een bus vol enthousiaste vakantiegangers, zijn
leden van de PCOB afdelingen
Aalsmeer en Haarlemmermeer van
5 tot en met 9 oktober naar Millingen aan de Rijn gereden. De landschappen waren zeer divers. In Hotel Millings-Centrum, kregen de vakantiegangers een gastvrij onthaal en is alle dagen van een prima verblijf genoten. Iedere dag ging
de groep erop uit: Zo is in Horsen
een wijngaard annex escargotsteelt
bedrijf bezocht, is naar de oosterburen gereden en is in de grensplaats Kleef genoten van de winkels en op een terras van ‘Kaffee mit
Kuchen’. Ook was er een uitstapje naar Beneden-Leeuwen, waar
nog het ambacht van ‘breien’ (met
de breimachine) wordt uitgeoefend.
Daar konden enige vakantiegangers
hun hobby uitoefenen. Mannequins
in mooie gebreide kledingstukken. Wat zeer hilarisch was. Ook de
avonden mogen niet vergeten worden, waarbij de mooie film werd getoond over het landschap van ‘Maas
en Waal’ en de Ooijpolder, de rivieren, die zich prachtig door het landschap slingeren: wat een uniek

stukje Nederland. Zo ontstond het
idee om met een groep vakantiegangers de veerpont naar Pannerden te nemen: het was onvergetelijk: Heen en meteen weer terug, de
duur van de tocht was zo’n 12 minuten! Hoe verzin je het: ieder op zijn
manier beleefde er plezier aan. Met
z’n allen ’levend ganzenbord’ spelen, gaf ook veel plezier en nostalgische gevoelens. Net zoals de altijd gezellige bingoavond, waar voor
iedereen een prijsje was. De waard
van het hotel, vergastte de groep op
de laatste avond met een ‘Smikkelpan’ en of dat smikkelen was! Daarna kwam er een optreden van een
zeer bekende artiest en zanger:
Arno Kolenbrander. Hij gaf een mooi
concert en met de autocue kon iedereen meezingen en verzoeknummers aanvragen. Ja, en daar was de
laatste dag alweer: wederom een
mooie, zonnige herfstmorgen. Na de
afscheidslunch en het gedag zeggen van alle medewerkers, vertrok
de bus richting huis. In Leerbroek is
een koffiestop gehouden en daarna werd de reis naar Aalsmeer vervolgd. Het was een heel gezellige
midweek.

Dag van de Mantelzorg
Aalsmeer - De Nationale Dag van de
Mantelzorg op 10 november is voor
Mantelzorg & Meer dé gelegenheid
om mantelzorgers in het zonnetje te
zetten. Daarom worden in de week
van 10 tot en met 17 november tal
van activiteiten georganiseerd. Voor
sportievelingen een golfclinic, voor
creatievelingen workshops met taart
en bloemen, voor wijnliefhebbers een
wijnproeverij en voor theaterliefhebbers is er Stand-up Comedy. Daarnaast zijn er rondleidingen bij ondermeer een distilleerderij, een bonbonfabriek en een museum. Mantelzorgers die ingeschreven staan bij Mantelzorg & Meer ontvangen hiervoor
een uitnodiging. Bent u mantelzorger
en woont u in de gemeente Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel of Uithoorn? Staat u nog
niet bij Mantelzorg & Meer inschreven? U kunt zich aanmelden, of voor
meer informatie contact opnemen via

020-3335353, e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of kijk op www.mantelzorgenmeer.nl. Mantelzorgers kunnen bij Mantelzorg & Meer terecht
voor informatie en advies, praktische
en emotionele ondersteuning, cursussen en bijeenkomsten en inzet van
zorgvrijwilligers.

Verzamelbeurs
in Hornmeer
Aalsmeer - Zaterdag 24 oktober
wordt van 13.00 tot 16.00 uur een algemene verzamelaarsbeurs gehouden in buurthuis Hornmeer aan de
Roerdomplaan 3. Postzegels, munten, penningen, boeken en meer
worden te koop aangeboden. Er is
ook een ruiltafel aanwezig. De toegang is gratis. Iedereen is welkom.

Aalsmeer - Senioren zijn het meest
kwetsbaar voor dementie. De wens
is natuurlijk om dit zoveel mogelijk
te voorkomen. Het inloopcentrum,
onderdeel van het ontmoetingscentrum van zorgcentrum Aelsmeer,
zoekt naar activiteiten die voldoen
aan de behoeften van de senioren en naar die activiteiten die grote kwetsbaarheid enigszins kunnen voorkomen. Beweeggroepjes in
de vorm van gym zijn er al genoeg.
Waar ligt de specialiteit van het inloopcentrum en hoe kunnen daar
verschillende aspecten als bewegen en geheugen-training samengevoegd worden? In de afgelopen
periode hebben de medewerkers
gewerkt aan de antwoorden op die
vraag en een nieuwe activiteit ontwikkeld die geïntroduceerd wordt
onder de naam Totaal Vitaal. In Totaal Vitaal wordt de mentale en fysieke alertheid getraind in de vorm
van cognitieve uitdagingen tijdens
of in de beweging. Het komt erop neer dat het denken tijdens het
doen gestimuleerd wordt, dit lijdt tot
contact met elkaar, plezier en kennis. Totaal Vitaal biedt ook de mogelijkheid om het geheugen en het
denken ter sprake te brengen. De
activiteit is voor alle senioren toegankelijk, het is aan de deskundige
om rekening te houden met ieders
mogelijkheden. Kom een kijkje ne-

Literaire avond
bij de Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 28 oktober is het in de Oost-Inn van 9.30
tot 11.30 uur tijd voor inloop en ontmoeting. Ook is er gelegenheid om
te quilten en te handwerken. De
koffie en thee staan klaar. ’s Avonds
wordt van 19.45 tot 21.30 uur een literaire avond gehouden met de bespreking van de autobiografische
roman ‘Ik kom terug’ van Adriaan
van Dis. Na een lang leven van zwijgen en buitensluiten begint een
sterke, afwerende, zwijgzame moeder opeens te praten tegen haar gevoelige en hunkerende zoon, die
zich altijd een buitenstaander voelde. Aarzelende ontboezemingen
over grensoverschrijdende liefde,
verraad en drie oorlogen. Hij, een
romanschrijver, mag haar biograaf
worden, maar er is één voorwaarde, hij moet haar een zachte dood
bezorgen. Een mooie samensmelting van autobiografie en memoires.
De Oost-Inn is te vinden in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan
66. Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Bijeenkomst
over Wmo
Aalsmeer - OLGA, het Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland, nodigt belangstellenden uit
voor haar herfstbijeenkomst met
thema: Ondersteuning in de Wmo2015. De uitgenodigde sprekers zijn
mevrouw Zijlstra, wethouder Wmo
Uithoorn, en mevrouw Lunenburg,
opleiding en advies, zullen dit thema met vrijheid en vanuit verschillende perspectieven bespreken. De
herfstbijeenkomst is op woensdag
28 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in
‘t Baken in de Sportlaan 86. Inloop
vanaf 13.30 uur. Vooraf aanmelden
is wel een vereiste en dit kan via info@olga-amstelland.nl of via 0203453429.

men of een keer deelnemen om te
weten hoe het verloopt. U kunt altijd
informatie vragen door te mailen:
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl of te bellen met 06-22468574 en
te vragen naar Rick Booij of Saskia
Zwaan. Vanaf november start deze
activiteit. Aanvang om 10.00 uur met
een kop koffie en het duurt tot uiterlijk 12.00 uur. In Aalsmeer op donderdagochtend in het inloopcentrum in de Kanaalstraat 12 en in Kudelstaart op vrijdagochtend in Nobelhof.
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AGENDA

Concertfilm Ed Sheeran in
Crown Cinema vanavond
Aalsmeer - In juli 2015 was Ed
Sheeran de eerste kunstenaar die
als solist optrad in het Londense
iconische Wembley Stadion. Drie
historische avonden met een menigte van 240.000 gepassioneerde
fans van alle leeftijden. En dat allemaal voor 1 man: Ed Sheeran. Deze spectaculaire concertfilm is vanavond, donderdag 22 oktober, te
zien in Crown Cinema en geeft een
samenvatting van de drie grootste
shows van zijn carrière tot nu toe.
Naast deze samenvatting wordt met
de satelliet overgeschakeld voor
een live optreden vanaf Leicester Square, voor zijn fans over heel
de wereld! Ed zal zijn grootste hits
ten gehore brengen, waaronder natuurlijk ‘The A-Team‘, ‘Thinking out
Loud‘, ‘Don’t, Sing’ en ‘Lego House’.
Er komt zelfs een duet voorbij met
de legendarische Sir Elton John voor
een verfrissende afwisseling.
De film geeft een onthullende en
persoonlijke kijk in het leven van
deze superster, met een reflectie
van naasten en hemzelf. Het is natuurlijk bizar hoe ver hij is gekomen in zo’n korte tijd. Exclusief in
de regio Aalsmeer en Haarlemmermeer is deze voorstelling te zien bij

Crown Cinema, de bioscoop in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Bezoekers zijn vanavond welkom vanaf 19.00 uur, de deuren van
de grote zaal gaan open om 19.15
uur en rond 19.30 begint de voorstelling.
De voorstelling eindigt ongeveer
rond 22.15 uur. Omdat deze voorstelling een live performance van Ed
Sheeran bevat kan het qua tijd iets
uitlopen. Een filmkaartje kost 12,50
euro en snel kaarten reserveren
is een aanrader. Dit kan via info@
crowncinema.nl of bel 0297-753700.
Kinderfilms
Deze herfstvakantie draaien er tot
en met zondag extra films in Crown
Cinema voor kinderen en de jeugd.
Ook vandaag, donderdag, en vrijdag
kan plaatsgenomen in het pluche
voor ‘De Club van Sinterklaas en
de verdwenen schoentjes’, ‘De Boskampi’s’, ‘Hotel Transsylvanië 2’, ‘De
Sneeuwkoningin 2’, ‘Keet & Koen en
de speurtocht naar Bassie en Adriaan’, ‘De Vijf en de Piratenschat’ en
voor de wat ouderen ‘Ja, ik wil’. Kijk
voor het complete programma en
de exacte filmtijden op www.crowncinema.nl.

Zaterdag niet alleen Flora, maar ook Sursum en Harmonie in burgerzaal.

Zaterdagavond in de burgerzaal

Flora, Sursum en Harmonie
geven samen uniek concert
Aalsmeer - Al jarenlang hebben
de drie muziekverenigingen van
Aalsmeer goed contact met elkaar,
maar tot een gezamenlijk concert is
het nog nooit gekomen. Hoog tijd
om daar verandering in te brengen!
Aalsmeers Harmonie geeft in het najaar samen met popkoor Soundsation een concert, terwijl Sursum Corda en Flora naar het muziekfestival
in Bodegraven gaan. Hoe kunnen de
drie zich beter voorbereiden op deze
optredens dan met een try-out concert in Aalsmeer? Aalsmeers Har-

monie, muziekvereniging Flora en
Sursum Corda nodigen belangstellenden van harte uit voor dit unieke
gezamenlijke ‘Aalsmeer in Concert’.
Hét concert van de drie muziekverenigingen wordt aanstaande zaterdag 24 oktober gegeven in de burgerzaal van het gemeentehuis en
begint om 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
de toegangsprijs is slechts 5 euro
per persoon. De drie muziekverenigingen hopen vele bezoekers te mogen verwelkomen.

Revue Toneelvereniging Kudelstaart

Start kaartverkoop ‘777’
‘The Timers’ live in Joppe
Aalsmeer - De talentvolle oldskool rockband ‘The Timers’ uit Hazerswoude Rijndijk komt zaterdagavond 24 oktober in café Joppe een
te gekke live performance geven.
De band bestaat uit vier mannen,
die met veel passie en energie een
geheel eigen sound hebben weten
te creëren. Sinds twee jaar spelen ze
in de formatie met Joeri Straver op
basgitaar, Jesse Straver op gitaar,
Wisse Vertegaal achter de drums en
Mohammed Mesaoudi, ofwel ‘Mojo
Madness’ als leadsinger. In november komt de EP van The Timers uit,
waarvan ze een voorproefje komen
geven in het café in de Weteringstraat. The Timers weet het publiek
keer op keer te raken met hun unieke sound en stijl. Zo kwam de band
dit jaar als winnaar uit de bus op
Proppop en Tomaatpop en gaat dit
jaar ook meedoen aan grotere band
battles, zoals De Grote Prijs van Nederland. Ook zo benieuwd naar wat

The Timers voor Aalsmeer in petto
heeft? Deze band staat echt in de
startblokken om alle rockende harten te veroveren! Zaterdagavond 24
oktober om 21.30 uur beginnen deze enthousiaste mannen te spelen
in café Joppe.
Om de twee weken bands
Naast ‘The Timers’ staan nog meer
leuke bands op het programma dit
seizoen. Om de zaterdag zal er een
band komen spelen in Joppe. Een
mix van aanstormend talent, favoriete oude bekenden en natuurlijk ook bands van eigen Aalsmeerse bodem. De eerstvolgenden om
in de agenda te zetten zijn ‘The Anchor Creek’ op 14 november, ‘Along
the Watchtower’ op 28 november en
‘B-Loose’ op 12 december. De entree is, zoals altijd, gratis. Het gehele
programma en meer informatie over
de bands is te vinden op de website
en facebook van Joppe.

Concert beste solodrummer ter wereld

Avond genieten van Terry
Bozzio in Crown Theater
Aalsmeer - ‘s Werelds beste solodrummer Terry Bozzio (bekend van
Frank Zappa) een avond lang op zijn
62-delige drumstel. Een groot avontuur, een boeiend luisterspektakel,
een sensatie apart en van dichtbij
te bewonderen op woensdag 28 oktober in het Crown Theater. Een revolutionair concept van de drummer
die bij Frank Zappa furore maakte en sindsdien een indrukwekkende carrière opbouwde en een astronomisch drumstel om zich heen verzamelde. Bozzio voert het soloconcert uit op zijn 19-delige DW-drumstel, met vier bassdrums en twaalf
chromatisch gestemde toms, en
43 door hemzelf ontworpen Radiabekkens van Sabian. Hij gebruikt
maar liefst acht pedalen om bassdrums, hi-hats en toms te bespelen. Bozzio staat sinds eind jaren zeventig aan de wereldtop. Sinds begin jaren negentig werkt hij aan
zijn stukken voor solodrums, die hij
met groot fysiek en mentaal vermogen uitvoert, maar bovenal met een
prachtige muzikaliteit, die het drumstel ver weet te verheffen boven alléén een ritme-instrument.
Mike Multi is superfan
Wat maar weinig mensen weten is
dat Mike (Multi) van der Laarse in
zijn jonge jaren een enthousiaste drummer is geweest. Mike, onder meer bekend van Vuur en Licht
en de Soulshow, liet tijdens het
Crown Uitpodium even zien dat de
drumstokjes hem nog goed passen.
“Misschien ga ik wel weer op les.”
Riep hij uit. Toen Peter van Eick van
het Crown Theater hem vroeg om
dan samen met hem de wereldberoemde Terry Bozzio naar Aalsmeer

te halen, zei Mike meteen enthousiast: “Já, Terry Bozzio is een slagwerker/drummer, die alles uit zijn
62-delig drumstel haalt en dat wil ik
zeker wel van dichtbij meemaken!”
Terry Bozzio slaagt erin het publiek
meer dan twee maal drie kwartier
aan hun stoelen gekluisterd te houden met zijn melodische slagwerkmuziek, die dan weer vol spektakel, dan weer heel fijntjes en precies is. Mike roept iedereen op, die
van drummen houdt, of die gewoon
benieuwd is, om de laatste kaarten voor deze supervoorstelling op
woensdag 28 oktober vanaf 20.00
uur in Crown Theater Aalsmeer
snel te bestellen. Kaarten zijn voor
slechts vijfentwintig euro verkrijgbaar via de website www.crowntheateraalsmeer.nl, via 0900-1353,
maar ook via de lokale verkooppunten, te weten Espago, Boekhuis, Primera in Aalsmeer en Marskramer
Kudelstaart.
Baantjer, Jandino en Jochem
In november presenteert het Crown
Theater een gevarieerd scala aan
topentertainment met op zondag
1 november trio Zazi in The Club,
woensdag 4 november ‘Baantjer
Live’, op donderdag 5 november cabaretier Jandino Asporaat met ‘Hoe
dan ook’, op donderdag 12 november de musical ‘Spijt’, op zondag
15 november Jochem van Gelderen met ‘Verboden voor ouders’, op
woensdag 18 november muziektheaterproject ‘Anthony Fokker’ en zaterdag 28 november Karel de Kok
en de ‘Pakjeskluis van Sinterklaas’.
Kijk voor tijden en het volledige programma, tot en met 8 mei 2016, op
genoemde website.

Kudelstaart - Na zo’n 77 repetities zijn de spelers van Toneelvereniging Kudelstaart bijna klaar voor
opnieuw een spetterende revue.
Aangezien Kudelstaart een feestelijk lustrumjaar doormaakt ter ere
van het 777 jarig bestaan, kon de
toneelvereniging natuurlijk niet achterblijven en heeft zelf een revue geschreven rondom dit thema. Zo kunt
u onder andere sketches verwachten over de 7 dwergen, wordt er gezocht naar de 7 zonden, is er iemand
compleet in de 7e hemel en bent u
getuigen van een hilarische 77e verjaardag fuif. Dit alles wordt afgewisseld met veelal bekende meezingers
en spectaculaire dans acts.
Wie bekend is met de revues van
TVK weet al jaren dat het zeer vermakelijk is en dus niet gemist mag

worden. Wie nog niet eerder geweest is, nodigen de spelers van
harte uit om zo’n ongedwongen
avond uit met een gezellig drankje na afloop eens met eigen ogen te
komen bekijken en beleven.
De revue ‘777’ gaat zaterdag 7 november in première en wordt tevens
gespeeld op vrijdag 13 en de zaterdagen 21 en 28 november in het
dorpshuis te Kudelstaart. De zaaldeuren zullen om 19.30 uur open
gaan en de voorstelling begint om
20.15 uur. De kaartverkoop start zaterdag 24 oktober tussen 11.00 en
13.00 uur in het dorpshuis. Indien
er daarna nog kaarten beschikbaar
zijn, zullen deze verkocht worden via
Gall&Gall Kudelstaart en bakkerij
Vooges in Aalsmeer centrum. Kaarten kosten 10 euro per stuk.

Zondag Little Boogie Boy
Blues Band in The Shack
Oude Meer - Zondag 25 oktober
mag The Shack Little Boogie Boy
Bluesband weer verwelkomen op
haar podium. Frontman Hein Meijer
draait al heel wat jaartje mee in de
blueswereld. In 1990 begon hij zijn
eerste band met zijn vader, broer en
zus. In 1992 vertrok hij op 18 jarige leeftijd naar Amerika om daar de
blues te zien, te horen en te voelen.
Sindsdien heeft Hein zich ontwikkeld tot een geweldig muzikant en
is niet meer weg te denken uit de
blues scene. Mede daarom is deze
Little Boogie Boy een graag geziene gast op de bekende festivals en
in vrijwel iedere club in Nederland.
Ook in het buitenland is er steeds
meer interesse, waardoor Hein regelmatig de grens over trekt naar
onder andere Finland, Zwitserland,
Italië. The Shack is daarom bijzonder trots dat Hein én zijn muzikale
maten altijd weer graag komen spelen in Oude Meer. Door zijn kwaliteiten als frontman, zanger én gitarist staat Hein Meijer hoog aangeschreven in de blueswereld. Gezegend met een hese donkere stem
en een van nature opgewekte uitstraling weet deze Little Boogie Boy
steeds meer mensen voor zijn muziek te winnen. Samen met zijn onmisbare bandleden Jan de Boer en

Bert Fonderie op de stuwende bas
en krachtige drums. Als je daar
Remco de Hundt op de toetsen aan
toevoegt krijg je een fantastische
middag vol happy blues, ballads, slideguitar en soul voorgeschoteld. Alles komt voorbij, voor ieder wat wils!
The Shack is zondag 25 oktober geopend om 15.00 uur en vanaf 16.00
uur speelt de Little Boogie Boy
Blues Band. Entree: 5 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres:
Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Western 'Cort'
€ 220,AANBIEDING:

Akoestische gitaarversterkers 'Stagg'
vanaf € 90,30

Films/Cabaret
Donderdag 22 oktober:
* Concertfilm Ed Sheeran in Wembley Stadion exclusief in bioscoop
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Zaal open 19.15u, start film 19.30u.
Zaterdag 24 oktober:
* Cabaret van Berry ‘De Drenkeling’
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Tot en met 25 oktober:
* Dagelijks films: Club van Sinterklaas, Hotel Transsylvanië, De
Sneeuwkoningin, Speurtocht Keet
en Koen, en De Boskampi’s. Voor
volwassenen: Ja, ik wil, Still Alice in
Crown Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 30 oktober:
* Bond night met film ‘Spectre’ met
in Crown Cinema vanaf 21.15u.
Exposities
Zaterdag 24 oktober:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
24 en 25 oktober:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Zaterdag lezing door Jan Willem de Wijn
over expositie om 14u.
* 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 bur-
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gerzaal, 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.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in gemeentehuis. Schilderijen en portretten. Te zijn tijdens openingstijden.
Diversen
Donderdag 22 oktober:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
* Speelavond DES in de Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
Vrijdag 23 oktober:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
* Koppelspeelavond BV Hornmeer
in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 24 oktober:
* Verzamelaarsbeurs in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 13-16u.
* Pompoenenspeurtocht voor kinderen in Centrum van 13 tot 15.30u.
Zondag 25 oktober:
* Vogelbeurs in hal De Baccara,
Baccarastraat van 10 tot 12.30u.
* Watertoren aan Kudelstaarseweg
open van 13 tot 17u.
Dinsdag 27 oktober:
* Speelavond Ons Genoegen in OTT
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 28 oktober:
* Inloop en ontmoeting in Oost Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan
van 9 tot 12u. Van 19.45 tot 21.30u.
Literaire avond
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 29 oktober:
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Zaterdag 31 oktober:
* Discozwemmen voor jeugd 6 tot 12
jaar in De Waterlelie, Dreef in teken
van Halloween van 19 tot 21u.
Vergaderingen
Woensdag 28 oktober:
* Bijeenkomst OLGA over Wmo in ‘t
Baken, Sportlaan 86, 14 tot 16u.
Donderdag 29 oktober:
* Raadsvergadering in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.

Cabaret ‘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. Lukt het hem
redding te vinden, of slaat hij overboord, in de stroomversnelling van
de tijd? De voorstelling 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). En, indien nog voorradig, te koop aan de zaal. Open vanaf 20.15 uur.

Muziek van Zazi en kunst
van Ada bij Bob & Gon
Zaterdag reünie
Zaterdag 24 oktober is er een reünie in The Shack voor alle vroegere
bezoekers van discotheek The Future in Uithoorn en rockcafé Simple in
De Kwakel. Aanvang 20.30 uur

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Muziek/Theater
Zaterdag 24 oktober:
* Concert Aalsmeers Harmonie, Flora en Sursum Corda in burgerzaal,
gemeentehuis vanaf 20u.
* Liveband The Timers in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Netjes met Sidney Schmelz, Mesto en Liam Cornwall in N201, Zwarteweg vanaf 21u.
Zondag 25 oktober:
* Zanger Rick v/d Kroon live in
Westeinder Paviljoen, Kudelstaartseweg vanaf 16u.
* Little Boogie Boy Bluesband in
The Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer vanaf 16u.
Woensdag 28 oktober:
* Topdrummer Terry Bozzio in Crown
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Zaterdag 31 oktober:
* Concert Koninklijk Toonkunstkoor in De Bloemhof, Hornweg vanaf 20.15u.
Zondag 1 november:
* Trio Zazi bij Bob & Gon in The Club
in Studio’s Aalsmeer vanaf 15.30u.
* Zangeres Colette Wickenhagen
met saxofonist Robert Tuinhof bij
jachthaven Nieuwe Meer, Stommeerweg vanaf 16u.

• Nieuwe Meerbode

KOOPJE:

Bas 'Challenge'
(rood) € 175,TIP:

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

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

Aalsmeer - Zondag 1 november
beginnen Bob & Gon een nieuw seizoen in The Club (onderdeel van het
Crown Theater) dat door vele artiesten is gekozen tot het leukste kleine
Theater van Nederland. Drie prachtige dames vormen het trio ‘Zazi’ en
zij bijten het spits af. Hun optreden
past exact bij de formule van Bob
& Gon, heerlijke muziek een beetje folk een beetje sing a songwriter een beetje funkie en dat afgewisseld door leuke anekdotes. Denk
daarbij aan een omgeving die je
herinnert aan het frivole Parijs of het
mondaine Berlijn. Een fles wijn in de
koeler op tafel, de lampjes die precies zorgen voor het juiste licht. De
stoelen staan om het podium zodat
je als toehoorder een onderdeel uitmaakt van dat wat er op het podium plaats vindt. Daarom wordt de
sfeer niet alleen geroemd door de
artiesten, ook het publiek geeft een
hoog cijfer. Evenals verleden jaar is
er aan de wanden kunst te zien. Bob
& Gon kozen bij deze eerste van de
komende zes voorstellingen voor
het werk van Ada Bruine de Bruin.
Ada won de publieksprijs tijdens de
tentoonstelling Amazing Amateurs
de afgelopen zomer georganiseerd
door KCA. Het door haar geschil-

derde zeehondje heeft dan ook een
hoog ‘ach, wat lief’ gehalte en daarbij is het werk technisch knap geschilderd. Voor haar betekent deze
erkenning een doorbraak, een grote stimulans waardoor zij de moed
heeft gevonden haar schilderijen
aan een breder publiek te tonen.
“Ik voel dat ik hier nu aan toe ben.”
Na het werken met pastelkrijt ging
Ada over op acryl. Zij nam les bij
Ton Hendriks uit Woubrugge en dat
bleek een goede keus. “Ik heb veel
van hem geleerd, als ik nu naar mijn
vroegere werk kijk dan zie ik het verschil, ik werk nu toch heel anders,
heb beter leren kijken.” Ada heeft
de smaak te pakken en neemt het
publiek bij Bob & Gon aan de hand
mee. De door haar geschilderde flora en fauna combineert mooi met de
wereld van mooie teksten en heerlijke muziek. Voor de voorstelling Exclusief bij Bob & Gon zijn nog enkele kaarten te koop. Deze zijn te bestellen bij Espago in de Ophelialaan
51 en het Boekhuis in de Zijdstraat
12. De voorstelling begint om 15.30
uur. Vanaf 15.00 uur staan gastheer
en gastvrouw Bob & Gon klaar om
de bezoekers van harte welkom te
heten en hen naar hun plaatsen te
brengen. Janna van Zon

04 Nieuwe Meerbode

• 22 oktober 2015
Concert op 31 oktober in Bloemhof

Werken van zo’n 60 kunstenaars

15e Qua Kunst & Ambacht
dit weekend in De Kwakel

Huzarenstukje Koninklijk
Toonkunstkoor Aalsmeer

De Kwakel - Het is alweer de vijftiende editie van het jaarlijks terugkerende evenement ‘Qua Kunst &
Ambacht’ in De Kwakel. En het belooft een bijzondere editie te worden in het weekend van 24 en 25
oktober. Dit jaar laat de route een
groei zien in het aantal deelnemende bedrijven. Er zijn vier nieuwe locaties toegevoegd. Er zijn nu veertien te bezoeken adressen met werken van wel zestig kunstenaars.
In het dorpshuis De Quakel zijn werken van meerdere kunstenaars te
zien en bezoekers kunnen zich hier
laten informeren naar de mogelijkheden om zelf lid te worden van een
kunstenaarsvereniging. Ter viering
van de vijftiende editie zal er op het
dorpsplein voor het dorpshuis op
vrijdagavond een tijdelijk kunstwerk
worden onthuld, in elkaar gezet
door de scouting van De Kwakel. Dit
kunstwerk is het gehele weekend te
bewonderen. Naast het dorpshuis is
ook nieuw in de route Bed & Breakfast/Kookstudio ‘In Den Ossewaerd’.
Een mooie aanwinst in de route en
te vinden in het voormalige kassengebied tussen de Iepenlaan en de
Vuurlijn, midden in het park het Vrije
Noortveen. Relatieve nieuwkomers
zijn Huub van Vliet Interieuradvies
en Sanidrõme Van Scheppingen. Zij
hebben in het verleden al eens eerder deelgenomen. In Vrouwenakker
zijn de bedrijven Parkotech Living,
Bloemsierkunst Christa Snoek en
Stampei-Wonen voorzien van kunst.
Alle drie de locaties zijn de moeite
van het bezoeken waard. Bij Christa
Snoek kunnen bezoekers bovendien
kennis nemen van een demonstratie ‘oude schildertechnieken’. Houdt

Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober
levert het Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer onder leiding van dirigent
Nico Ph. Hovius weer een huzarenstukje! Twee prachtige stukken zijn
er ingestudeerd: De Nelsonmis van
Joseph Haydn en het Requiem van
Wolfgang Amadeus Mozart. Het
koor krijgt hierbij de medewerking
van Henriette Feith (sopraan), Liduin Stumpel (alt), Arco Mandamaker (tenor), Donald Bentvelsen( bas)
en van het Holland Symfonie Orkest.
Hemelse sfeer
Haydn deed relatief kort over deze
compositie. De eerste noten zette
hij 10 juli 1798 op papier en de voltooiing vond plaats op 31 augustus
van hetzelfde jaar. De naam Nelsonmis is in de 19de eeuw aan het werk
gegeven. Tijdens de compositie van
de mis versloegen de Britten onder
leiding van Nelson de vloot van Napoleon in de slag bij Aboukir in de
zomer van 1798. Het geschal van
de trompetten zouden een symbolische verklaring van de Nelson’s
overwinning gelden. De diep religieuze Haydn gaf deze mis echter de
titel: Missa in angstustiss, hetgeen
staat voor gespannen en bange tijden. Wie de tekst uit het tekstboekje
volgt, leert dat het gaat om de vergeving van zonden en de verering
voor het Hoge. De schoonheid van
de muziek is inderdaad in staat om
de mens in hogere sferen te brengen. Dat telt evenzo voor het Requiem van W.A.Mozart. Het stuk behoort inmiddels tot de meest geliefde werken van deze componist.
Toch kleeft er iets geheimzinnigs
aan dit stuk. Tijdens de compositiefase verslechterde de gezondheid
van Mozart zienderogen. Alleen de
opening - compleet met orkest en
vocale partijen - stonden op papier.

u van glaskunst? Dan moet u zeker
even aan gaan bij J.W. van Scheppingen want daar huist een glaskunstenaar.
Zorgboerderij
Ook weer van de partij dit jaar zijn
Bruinsma Hydrokultuur, Zorgboerderij Inner-Art (nr. 6), Biezenwaard
Creatief, gevestigd in de kantine van
de soft- en honkbalvereniging Thamen, en Lijstenmakerij & Restauratieatelier De Inlijsteraar. Bij De Inlijsteraar zijn dit jaar leuke prijzen
te winnen. Elke bezoeker mag een
greep doen in de grabbelton en een
nummer trekken. Er zijn vijf prijzen
te vergeven en wie de volgende dag
inlogt op de site van De Inlijsteraar
kan daar zien welk nummer welke
prijs heeft gewonnen.
Hofstede Nooitgedacht en Poldersport aan de Boterdijk completeren het geheel, waarbij de laatste
de bezoekers de gelegenheid geeft
om gedurende het weekend mee te
schilderen aan een drietal groepswerken die aan het einde van het
weekend zullen worden verloot en
hier is een activiteit voor kinderen
gepland. Zij kunnen aardewerken
dieren komen beschilderen.
Kortom genoeg te beleven. Zoals
gewoonlijk zijn alle locaties goed te
herkennen aan de deelnemersvlaggen en is de routefolder bij iedere
locatie op te pikken. Vorig jaar zat
het weer geweldig mee, wat resulteerde in een fantastisch weekend
met veel bezoekers. Hopelijk dit jaar,
tijdens deze vijftiende editie, weer.
Qua Kunst & Ambacht is zaterdag
24 en zondag 25 oktober te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur.

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

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

Boekenspeeddate en boekenwave

Kinderboekenweek groot
succes op OBS Kudelstaart
Kudelstaart - OBS Kudelstaart kan
terugkijken op een fantastische Kinderboekenweek. Het thema van de
61e Kinderboekenweek was Raar
maar waar! Tussen 7 en 16 oktober
zijn er in de OBS Kudelstaart rond
dit thema allerlei lessen en activiteiten georganiseerd. De week werd
geopend met de traditionele boekenmarkt. Op vrijdag kregen de onder- en bovenbouw speciaal bezoek. Lisa Brandenburg, illustrator
van onder andere de boeken over
heksje Ella, kwam over haar werk
vertellen in groep 1 tot en met 4. Zij
liet op het bord zien hoe zij een illustratie tekende en las zelfs wat voor
uit het nieuwste boek uit de serie
van heksje Ella. De groepen 5 tot en
met 8 kregen bezoek van een recensent. Esther Kleuver werkt voor de
Telegraaf en schrijft recensies over
boeken en theatervoorstellingen. Zij
beantwoordde heel veel vragen van
de kinderen over haar boeiende beroep. Tijdens de Kinderboekenweek
is er veel aandacht besteed aan Natuur, Wetenschap en techniek. Alle klassen hebben experimenten en
proefjes gedaan. Van lavalampen
tot tornado’s in een potje. In groep 5
hebben de kinderen een heel circuit

gedaan langs verschillende experimenten. “Super leuk, maar ook heel
leerzaam”, aldus een wetenschapper in de dop. De groepen 4 tot en
met 6 hebben op donderdag een
bezoek gebracht aan het ‘Jan van
der Togt museum’ in Amstelveen. In
dit museum kwamen de kinderen
meer te weten over moderne kunst.
Veel kunstwerken sloten perfect aan
bij het thema ‘Raar maar waar.’ Maar
zoals bij elke Kinderboekenweek is
er natuurlijk ook veel aandacht besteed aan lezen. In groep 7 deden
de kinderen mee aan een ‘boekenspeeddate.’ Het werkt precies hetzelfde als een normale speeddate,
alleen is het doel niet om verliefd te
worden op elkaar, maar op elkaars
boek.
De week werd afgesloten in stijl. Iedereen mocht ‘Raar’ verkleed komen naar school. Zelfs de leerkrachten liepen rond als heks of in
een varkenspak. Om 12 uur hebben de kinderen voor de ouders een
‘boekenwave’ gedaan. Met de hele
school ging er een wave rond op het
schoolplein op de muziek van Kinderen voor Kinderen. Een mooie afsluiting van een heel geslaagde
week.

Crown Magazine voor kinderburgemeester Vince Boom.
Foto: www.mariellewegmanfotografie.nl

Nieuw theaterseizoen geopend

Nijntje vierde 60e verjaardag
in Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
oktober startte het nieuwe seizoen
in het Crown Theater. ‘Nijntje, de
musical’ mocht de aftrap doen. Ze
was het stralende middelpunt: de
jarige Nijntje Pluis. Ze vierde haar
60ste verjaardag met een spetterend concert. Omringd door jonge fans bracht ze haar grootste hits
en leukste avonturen. Honderden
peuters en kleuters zaten, verdeeld
over twee voorstellingen, stuiterend
op hun stoel. Ze zwaaiden, zongen
mee en lieten zien dat ze met hun
tenen hun neus konden aanraken.
Een opdracht van Nijntje, verpakt in
een liedje: “Kindje, kun je met je tenen bij je neus, knieën bij je neus,
oren bij je neus?” De acteurs liepen
de zaal in om alle acrobatische toeren te bewonderen. Het gros van de
liedjes in Nijntje viert feest komt uit
eerdere musicals. Bruun Kuijt, de
regisseur, maakte een aanstekelijke selectie. Als rode draad gebruikte hij het dagboek van Nijntje. Daar
schrijft zij haar avonturen in. Zo kan
ze het ene moment op vakantie zijn
en het andere moment een sneeuwpop bouwen. Dat houdt de vaart erin. Kleine kinderen vervelen zich
snel. Gelukkig zag hij het publiek
tijdens de try-outs volledig opgaan
in het verhaal. “Een ontroerend gezicht: kleintjes met konijnenoren op
die alle gebaren meedoen”, aldus
Bruun.
Na afloop van de voorstelling kwam
Nijntje naar de foyer om nog wat

handjes te schudden van de kinderen.
Junior Crown Magazine
Vince Boom, de kinderburgemeester, was hier ook aanwezig. Hij kreeg
van Annemieke van Saarloos van
het kind- en jeugdteam een exemplaar overhandigd van het Junior Crown Magazine. In dit magazine, dat net is verschenen, staat alle
informatie vermeld over de kindervoorstellingen, die dit seizoen in het
theater te zien zijn. Dus naast Nijntje ook informatie over alle andere
14 voorstellingen als bijvoorbeeld
Spijt, Verboden voor ouders, Wintercirucs Martin Hanson en Prinsessia.
Bovendien zijn er door het magazine
heen, letters verstopt. Heb je alle letters gevonden en weet je het woord
dat je hiervan kan maken, dan maak
je kans op twee kaartjes voor de
voorstelling ‘Karel de Kok & de pakjeskluis van Sinterklaas’. Het Junior Crown Magazine is verkrijgbaar
bij scholen, kinderdagverblijven, bibliotheken en bij de verkooppunten.
Ook op www.crowntheateraalsmeer.
nl is het magazine te downloaden.
Drummer Terry Bozio
Voor volwassenen start het seizoen
met Terry Bozio, ’s werelds beste solodrummer, op woensdagavond 28
oktober. Er zijn nog kaarten à 25 euro te koop. Meer informatie, kaarten
en programma op de website www.
crowntheateraalsmeer.nl.

Op zoek naar postzegels
Aalsmeer - Met de neus in de boeken, zaten bezoekers aan het Parochiehuis afgelopen zaterdag 17 oktober. Bladeren om postzegels te
vinden om de verzameling compleet
te kunnen maken. Postzegelvereniging Aalsmeer hield de maandelijkse ruilbeurs met tevens een kleine thematentoonstelling van postzegels over dit keer paddenstoelen. Vooral onder de wat ouderen
is postzegels verzamelen een geliefde hobby, veel ‘jong bloed’ komt
er niet bij. Verzamelaars kunnen enthousiast vertellen hun hobby, die
hen brengt naar allerlei werelddelen en laat kennismaken met allerlei

soorten vervoersmiddelen, bloemen,
planten en meer. De kosten bepaalt
iedere verzamelaar zelf. Postzegelvereniging Aalsmeer biedt tijdens
de beurs ook de mogelijkheid om
te ruilen en te snuffelen in de euro stockboeken. Misschien toch ook
een hele leuke hobby voor jou/u?
De postzegelruilbeurzen worden iedere derde zaterdag van de maand
gehouden in het Parochiehuis en
vrijblijvend eens binnen lopen mag,
graag zelfs. De club heeft een actieve website. Geïnteresseerden kunnen een kijkje nemen op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Jazz op zondagmiddag 1 november

Zangeres Colette met Robert
op saxofoon bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - “Wat een fantastische
zangeres! Hoe komt het dat we nu
pas van haar horen? En ze woont
nog eens vlak om de hoek. Letterlijk. In Amstelhoek!” Colette Wickenhagen was de grote verrassing die
saxofonist Robbert Tuinhof introduceerde in Bacchus, als ‘grande finale’ van de Aalsmeerse Kunstroute 2015. Er was een gelegenheidsband samengesteld om Colette te
begeleiden en het klikte enorm! De
zangeres gaf aan hoe zij het wilde,
dirigeerde en enthousiasmeerde de
solo’s van de muzikanten en droeg
met adembenemende improvisaties haar steentje bij aan het muzikaal avontuur dat zich in Bacchus
voltrok. “Daar wilden wij meer van
horen”, zo werd gezegd. En dat kan:

Jachthaven De Nieuwe Meer is allang niet meer de besloten club die
het vroeger ooit geweest is en ‘wil
meer aan jazz doen’. In samenwerking met Pierre Tuning van KCA
worden er, zo mogelijk maandelijks,
jazzconcerten georganiseerd – en
wie kan je daarvoor als eerste beter vragen dan Colette Wickenhagen? Op zondagmiddag 1 november
om vier uur komt zij naar De Nieuwe Meer, met een begeleidingsband
onder leiding van Robbert Tuinhof,
die nagenoeg dezelfde samenstelling heeft als bij dat opzienbarende
optreden in Bacchus. Mis het pontje
van de Nieuwe Meer aan de Stommeerweg 2 niet! Toegang: uw gift.
Inlichtingen: Henny Essenberg, tel.
327698; Pierre Tuning, tel. 360355.

Voor de overige onderdelen waren
slechts de aanzetten en enkele maten genoteerd. Zij dienden als geheugensteun bij het latere uitwerken. Maar Mozart ging op 5 december 1791 dood. Het was zijn collega
Franz Xaver Süssmayer die de aanwijzingen opvolgde en het werk voltooide. Maar of hij ook echt alle aanwijzingen opvolgde? Voor het eindresultaat maakt het niet uit. De sfeer
van Mozart is en blijft overduidelijk.
Tenslotte is de waardering voor dit
beroemde en veel beluisterde stuk
niet voor niets zo hoog. Het Koninklijke Toonkunstkoor Aalsmeer
zal hoge ogen gooien met de keuze van deze beide stukken. Juist in
deze tijd waarin de wereld spanning
en angst kent, is het ondergaan van
deze troostrijke muziek een weelde.
De Bloemhof - ooit ontworpen als
multifunctioneel gebouw - biedt
sporters een goed onderkomen.
Maar wanneer de zaal door de vrijwilligers wordt omgetoverd tot een
gehoorzaal waar hemelse klanken
langs plafond en wanden strijken,
waar zo een groot koor en uitgebreid orkest kan plaats nemen, dan
moet Aalsmeer zich toch gelukkig
prijzen met de geboden ruimte zoals het is bedoeld. Wie zich concentreert op de uitvoering zal de omgeving vergeten en dát is nu precies
de uitdaging die dirigent Nico Ph.
Hovius aangaat. Dat hij zal slagen
staat - gezien eerdere ervaringen wel vast. Ook nu zal hij samen met
koor, solisten en orkest een sterk
huzarenstukje leveren!
Het concert op zaterdag 31 oktober
begint om 20.15 uur. De toegang
bedraagt 22.50 euro (65+ betalen
20.00 euro). Kaarten zijn aan de zaal
verkrijgbaar.
Janna van Zon

‘Aalsmeer Politiek’ met raadslid HAC

Gerard Joling 100ste gast in
‘Door de Mangel’ op radio
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
24 oktober een smaakmakende gast
in ‘Aalsmeer Politiek’, want dan zal
het in opspraak geraakte raadslid
Bram Heijstek te gast zijn om actuele politieke zaken te bespreken.
Aalsmeer was de afgelopen tijd zelfs
landelijk nieuws. De verwikkelingen
rondom raadslid Bram Heijstek hebben uitgebreid aandacht gehad in
de landelijke pers. Komende zaterdag is de HAC-er te gast in het politieke radioprogramma ‘Aalsmeer
Politiek’ op Radio Aalsmeer. Vanaf
12.00 uur zal Heijstek namens ‘Het
Aalsmeers Collectief’ alle actuele
politieke zaken bespreken.
Joke Wegman 20 jaar bij radio
Afgelopen week vierde Joke Wegman feest, want zij presenteert al
20 jaar radioprogramma’s op de lokale radio. Het werd een gezellige,
maar soms ook emotionele uitzending waarin vele Aalsmeerders Joke
kwamen feliciteren, met als hoogtepunt een persoonlijke boodschap
van Joris Linssen. Uiteraard neemt
Joke ook zaterdagmiddag 24 oktober achter de microfoon plaats en
praat zij Aalsmeer ‘cultureel’ bij.
‘Start-up Radio’
‘Start-up Radio’ is een relatief nieuw
programma op Radio Aalsmeer
waarin startende ondernemers en
muzikanten een podium krijgen. Zaterdag 24 oktober om 21.00 uur zullen de Aalsmeerse muzikanten Saskia Veenswijk (singer-songwriter,
zang en gitaar) en Michel de Wit
(gitaar) over hun passie en drijfveren praten en zullen zij uiteraard samen live spelen en zichzelf persoonlijk blootgeven in de radioshow.
Ontwikkelingshulp
‘That’s Life’ over ontwikkelingshulp
In het maandelijkse programma
‘Thats’Life’ bespreekt presentatrice
Jenny Piet donderdag tussen 20.00
en 22.00 uur vier interessante onderwerpen. Het programma opent
met het vaste item over de vrijwilligerscentrale. Deze keer komt Ruud
Goedknegt langs van de stichting
Barbaruga. Ook homeopaat Catinka Rabbers-Dekkers is weer van de
partij en zal het hebben over de zin
of onzin van het griepvaccin. Verder
interviews met muziekvereniging
Flora en de Eetclub Aalsmeer.
‘Let’s go’ met meester Eric
Vrijdag 23 oktober is er vanaf 18.00
uur weer een gezellige uitzending
van het familieprogramma ‘Let’s
go’. Dit keer zonder Kim maar met
‘meester’ Eric en Joey. Eric zorgt
voor een uitzending bomvol leuke muziek, hij neemt leuke gasten
mee en roept iedereen op om ge-

zellig naar de studio te komen om
er een feestje van te maken. Vergeet
je niet op te geven voor ‘Danielle’s
Kinderkeuken’ op 30 oktober! Heb jij
een vraag voor Danielle Jonker over
eten? Stuur deze dan naar info@
daniellejonker.nl en wie weet kom
jij 30 oktober wel in de studio iets
lekkers maken en wordt jouw vraag
beantwoord.
Win tickets in Vrijdagavondcafé
Ook deze week ontvangt Ron, die
deze week samen met Marjolein
presenteert, weer diverse gasten in
het gezelligste radiocafé van de regio, Vrijdagavondcafé. Zo ontvangen
zij onder andere Kirsten. Zij neemt
de luisteraar mee op het gebied van
uitgaan en lifestyle. Natuurlijk veel
muziek uit de jaren tachtig en negentig en de hits van nu, maar ook
Ron’s Top 40 Hitarchief en de Soulshow-classic. En zin om twee tickets
te winnen voor een film naar keuze in Bioscoop Aalsmeer? Doe dan
mee aan de Twitterhit. De programmamakers zijn deze week op zoek
naar een hit met het thema ‘Verlaten
worden’. Zowel Engelstalig als Nederlandstalig, alles mag. Stuur jouw
inzending via Twitter: Vrij_avondcafé of laat een bericht achter op de
Facebookpagina van Vrijdagavondcafé. Tijdens de uitzending bellen of
mailen kan natuurlijk ook. Vrijdagavondcafé is er iedere vrijdag van
21.00 tot 23.00 uur.
100 Gasten in ‘Door de Mangel’
Dat de talkshow ‘Door de Mangel’
op Radio Aalsmeer een groeiende schare vaste luisteraars aan zich
weet te binden, is een publiek geheim. Op maandag 2 november zullen presentatoren Mylène en Elbert
de honderdste gast ontvangen. De
afgelopen weken voerden zij, samen met technicus Edgar van Hazendonk, de spanning steeds hoger
op, maar afgelopen maandag werd
‘tussen neus en lippen door’ dan de
naam van deze bijzondere gast onthuld. De Aalsmeerse bekende Nederlander Gerard Joling zal live in
de studio aanwezig zijn om op bekende wijze gemangeld te worden! Voordat het zover is, zal eerst
Louis Blauwhoff als 99e Aalsmeerder aanstaande maandag 26 oktober om 19.00 uur aan de studiotafel
aanschuiven. Hij is door Hornmeerder Frank Springintveld voorgedragen als nieuwe gast.
Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De
omroep is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel en via de livestream op de website: www.radioaalsmeer.nl. Volg radio Aalsmeer ook op Twitter en Facebook.
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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.

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.
ageNda voor de raadsvergaderiNg
Op donderdag 29 oktober 2015, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.
19.45
Huldiging van het C-junioren team van FIQAS;
zij zijn Nederlands Kampioen geworden bij het
Beach Handbal, gehouden op 27 en 28 juni
in Biddinghuizen.
raad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1.

hamerstukkeN
20.05

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.
servicePuNt Beheer eN uitvoeriNg
ProviNcie Noord-hollaNd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersBesluiteN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

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

Facebook “f ” Logo

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
Uitspreken ‘In memoriam’ Pieter van der
Zwaag, overleden op 3 oktober 2015,
Ereburger van de gemeente Aalsmeer.
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 1 oktober 2015
4. Ingekomen stukken

R-2.
R-3.
R-4.
R-5

Aanvullende calamiteitenregeling
bestemmingsplan ‘Woonarken’
Vaststellen 1e herziening
bestemmingsplan Schinkelpolder
- tegenover Mr.Jac. Takkade 8
Startnotitie bouwkavels Herenweg
Verlenging benoemingsperiode interim
griffier
BehaNdelstukkeN

20.10
21.10

R-6.
R-7.

21.30

R-8.

21.50

R-9

22.10

R-10

22.20

R-11

22.35

Programmabegroting 2016
Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud
Aalsmeer
Quick Scan Postkantoor/
Drie Kolommenplein
Startnotitie Dorpshaven Noord
(Herontwikkeling)
De Tuinen van Aalsmeer, deelgebied
Polderzoom, fase 1
Heffing precariobelasting op kabels en
leidingen per 2016
Vragenkwartier
sluitiNg

iNformatieavoNd over de voortgaNg vaN het
BouwProject vaN 9 woNiNgeN ter hoogte vaN
horNweg 317
Datum:
Maandag 2 november 2015
Aanvang: 19.30 uur tot 21.00 uur
Locatie: Foyer brede school De Mikado,
Catharina Amalialaan 66
Op de informatieavond praten we u bij over de stand van zaken
en de planning voor dit bouwproject. Na de centrale presentatie
staan de projectleider van gemeente en van HSB ontwikkeling
voor u klaar om aan de hand van informatiepanelen uw vragen te beantwoorden. Het door HSB ontwikkeling opgestelde
bouwplan bestaat uit de bouw van 9 vrijstaande woningen. De
woningen moeten passen bij de lintbebouwing van de Hornweg.
Door de ontwikkelaar zijn er ter verduidelijking zogenaamde ‘artist’s impressions’ gemaakt van hoe de bebouwing er uit kan komen te zien. Deze kunt u inzien op de website van de gemeente;
www.aalsmeer.nl/hornweg 317.
de sNoeiBoot vaart weer uit
Op de zaterdagen 24 oktober en 7 november 2015 vaart de
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplas de
mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier af te voeren.
De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur:
Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur:
Baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/
Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel. 020–
5404911 .
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voor meer iNformatie:
www.aalsmeer.Nl

meldiNgsPlicht voor eveNemeNteN 2016
(> 2000 aanwezige personen op piekmoment
en/of risicovolle* evenementen)
In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evenementen met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel en
eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen. Vanwege
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer, is
het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal
evenementen met meer dan 2000 personen en/of risicovolle
evenementen in 2016. Op basis hiervan kan er beter worden
ingespeeld op knelpuntperiodes. Evenementen die plaats zullen
vinden in het jaar 2016 met een aanwezigheid van meer dan
2000 personen op zowel de openbare weg als in gebouwen en/
of risicovolle evenementen, moeten daarom vóór 1 december
2015 zijn gemeld bij de gemeente Aalsmeer.
let op: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven
door de gemeente Aalsmeer.

de melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt
- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de gehele
dag
hoe doet u een melding betreft een evenement met meer
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is?
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens
naar:
Gemeente Aalsmeer
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911.
* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren.
Denk b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de
te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement
afkomt of de locatie van het evenement.
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.
- Clematisstraat 16 (Z-2015/056277), het samenvoegen van
4 bewoners kamers tot een gemeenschappelijke huiskamer,
het wijzigen van de vergunning brandveilig gebruik (ontvangen 14 oktober 2015);
- Kudelstaartseweg 92 (Z-2015/056887), Het voeren van detailhandel + reparaties van fietsen (ontvangen 15 oktober
2015);
- Schweitzerstraat 43 (Z-2015/056771), Het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde en achterzijde van de woning
(ontvangen 19 oktober);
- Snoekbaarsstraat 140 (Z-2015/055911) het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen
12 oktober 2015);
- Stuurboordstraat 17 (Z-2015/056869), Het plaatsen van
een dakkapel aan de achtergevel (ontvangen 16 oktober
2015);
- Willem-Alexanderstraat 18 (Z-2015/056862), Het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (ontvangen 18 oktober 2015);
- Zijdstraat 67 (Z-2015/056490), Het deels slopen van een
bestaand winkelpand en woonruimte (ontvangen 14 oktober
2015);
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Clematisstraat 16 (Z-2015/056277), het melden van brandveilig gebruik t.b.v. zorgcentrum (ontvangen op 14 oktober
2015),
- Hoofdweg 148 (Z-2015/056873), Melding Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een bedrijf in het kweken en
telen van rozen (ontvangen 19 oktober 2015);
- Machineweg 3 (Z-2015/057021), Melding Activiteitenbesluit m.b.t. het starten van een bedrijf in verwerking en
productie van natuursteen (ontvangen 19 oktober 2015);
- Rietwijkeroordweg 15 (Z-2015/057067), Melding Activiteitenbesluit m.b.t. het beëindigen van activiteiten in een laboratorium voor het testen van veredelde producten onder
geconditioneerde omstandigheden (ontvangen 19 oktober
2015);
- Stommeerweg 72 (Z-2015/055902, Melding Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van een restaurant/bar (ontvangen
13 oktober 2015);
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Distelvlinderstraat 26 (Z-2015/045934), het plaatsen van
een erfafscheiding en twee tuinkasten in het voorerfgebied
(verzonden 16 oktober 2015);
- Dorpsstraat 93 (Z-2015/051170), het herstellen van de fundering en doorbraken, het gedeeltelijk slopen van de 1e
verdiepingsvloer (verzonden 19 oktober 2015);
- Oosteinderweg 261 en 261 f (Z-2015/0044326), het wijzigen van een bedrijfsruimte en het realiseren van een studio
(verzonden 13 oktober 2015);
geweigerde omgevingsvergunning, 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 weigeren. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Kudelstaartseweg 166 (Z-2015/045929), het plaatsen van
twee dakkapellen aan de voorzijde van de woning (verzonden 16 oktober 2015);
vergunningsvrije aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning vereist is:
- Uiterweg 45 (Z-2015/050987), het plaatsen van een tijdelijke bouwdam ten behoeve van een nieuw woonhuis (verzonden 13 oktober 2015).
Buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. 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:
- Herenweg 66A (Z-2015/037897), het maken van een bergzolder (verzonden 16 oktober 2015);
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Oosteinderweg 583 en 585 (Z-2015/055059), het slopen

van twee bestaande woningen (verzonden 13 oktober
2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
Niet geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) niet is/zijn geaccepteerd:
- Turfstekerstraat 48 (Z-2015/053103), melding brandveilig
gebruik t.b.v. kamergewijze verhuur met 5 of meer wooneenheden (verzonden 15 oktober 2015);
Niet geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwaliteit
(voorheeN welstaNdscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen.
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.
eveNemeNteN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43A (Z-2015/057125), Ringvaartloop 2015/
2016/ 2017, ontvangen 20 oktober 2015
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
exPloitatieverguNNiNg (aaNvrageN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z-2015/056015), Steakhouse Enjoy
(ontvangen 12 oktober 2015)
- Ophelialaan 102 (Z-2015/056176), restaurant OH! (ontvangen 14 oktober 2015)
- Zijdstraat 77 (Z-2015/056276), cafetaria/grillroom Pollepels (ontvangen 13 oktober 2015)
terrasverguNNiNg (aaNvrageN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 387 (Z-2015/056015), Steakhouse Enjoy
(ontvangen 12 oktober 2015)
- Ophelialaan 102 (Z-2015/056176), restaurant OH! (ontvangen 14 oktober 2015)
- Zijdstraat 77 (Z-2015/056276), cafetaria/grillroom Pollepels (ontvangen 13 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:
- Zijdstraat 77 (Z-2015/056276), cafetaria/grillroom Pollepels (ontvangen 13 oktober 2015)
draNk- eN horecaverguNNiNg (verleeNd)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Bilderdammerweg 116 (Z-2015/014652), Jachthoorncorps
Kudelstaart (verzonden 15 oktober 2015)
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)

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.
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Expositie Kudelstaarter Rein van der Zee

Al 8,5 jaar reisadvies van Arlette

Kleurrijke schilderijen bij
fysiotherapie Kudelstaart
Aalsmeer - Momenteel zijn er bijzonder kleurrijke schilderijen te zien
in de praktijk voor fysiotherapie
in Kudelstaart. De van oorsprong
Aalsmeerder Rein van der Zee toont
zijn vrolijke en diverse kunstwerken.
Landschappen, stillevens, dansende figuren; met schijnbaar gemak
en met felle kleuren worden ze op
het doek gezet. Rein, al weer bijna
20 jaar woonachtig in Kudelstaart,
tekende als kind al graag strips en
illustraties bij verhalen. Maar de volgende passie zou muziek (pop) worden en Rein begon zichzelf gitaar te
leren spelen. In 1980 begon hij als
zanger in een rockband. Vele bandjes zouden volgen, waarin Rein als
gitarist en zanger fungeerde en nog
steeds speelt hij in de band Wildcat.
Enkele jaren geleden is Rein met
tekenen en schilderen begonnen,
eerst nog met pastel krijt en ook
met houtskool. Daarna begint hij te
schilderen met olieverf en met acryl,
landschappen en soms een portret.

Hij werkt veel vanaf foto’s van landschappen of stadsgezichten, foto’s
die hij zelf maakt. Ook volgt hij schilderlessen bij de in Kudelstaart wonende Christa Logman, die een atelier in Aalsmeer heeft.
De schilderijen zijn ook te koop, dit
kan in overleg met Rein. De werken hangen tot eind november in
de wachtruimte en gang naar de fitness afdeling. De praktijk is te bezoeken op werkdagen van 8.00 tot
21.00 uur, op de woensdag van 8.00
tot 18.00 uur. De praktijk voor fysiotherapie kudelstaart vormt al 20 jaar
een podium voor kunstenaars om
op deze bijzondere plek hun werk
te laten zien. Geen officiële galerie,
maar een laagdrempelig medisch
centrum met bezoekers en gebruikers uit de hele regio. En de medewerkers zijn altijd op zoek naar
nieuw talent. Mocht je het leuk vinden je werk een periode te exposeren, kan je contact opnemen met
post@femkekempkes.nl.

Kleine ingreep, grote gevolgen!
Aalsmeer - “Bij de foto zou een
klein berichtje kunnen volstaan.
Zelf vind ik de zogenoemde onderhoudsronde in Aalsmeer’s ‘groen’
ontluisterend, maar vind het voldoende om dat met het volgende foto onderschrift weer te geven:
Kleine ingreep, grote gevolgen. Met

hetzelfde gemak waarop de kettingzaag wordt gehanteerd voor de
kaalslag heb ik de K van Welkom
verzet naar de (k)A van Aalsmeer.
Ik hoop dat u hier, anders dan de
groenvoorziening, iets moois van
weet te maken”, schrijft inwoonster
Agaath van Beek.

Persoonlijk contact kracht
van Travel Counsellors

Tochten door Amsterdamse Bos

Groen uitje met Segway
Aalsmeer - Sinds dit jaar maakt
Segway’s Tours ook tochten door
het Amsterdamse Bos. “Touren op
de Segway is een fantastische ervaring die wij graag met iedereen willen delen”, vertellen Dik en Monique
van Bladeren. De Segway Personal
Transporter (PT) was het eerste zelf
balancerende, volledig elektronisch
aangedreven éénpersoonsvervoermiddel ter wereld. Sinds 2009 is
de Segway PT in Nederland officieel toegestaan op de openbare weg
en behoort het tot de categorie ‘bijzondere bromfiets’. Met een Segway wordt gereden op het fietspad.
In het systeem van de Segway zitten vijf gyroscopen die het menselijk evenwicht nabootsen. Hierdoor
hoeft de berijder slechts naar voren te leunen om de Segway te laten rijden. Wanneer het gewicht van
de gebruiker naar achteren wordt
gebracht, komt de Segway tot stilstand. Een ieder die zelfstandig een
traptrede op en af kan lopen, kan
rijden op een Segway, wel moet je
minimaal 16 jaar zijn. De Segway
is een milieuvriendelijk product dat
goed past binnen een duurzame en
moderne levensstijl. Super wendbaar omdat de PT 360 graden kan
draaien op de eigen plaats. Bovendien is een berijder nauwelijks breder dan een voetganger waardoor
makkelijk door de menigte kan ma-

noeuvreren. De Segway stelt mensen in staat om grotere afstanden
te overbruggen, sneller op de plaats
van bestemming te komen. De Segway is een ‘groen’ vervoersmiddel
en past zodoende uitstekend in het
Amsterdamse Bos! Een prachtig
groen uitje dus!
Geruisloos toeren
Het nu 80-jarige bos en de stille milieuvriendelijke Segways gaan hand
in hand. Heerlijk genieten in het
prachtige bos van Amsterdam tijdens een samengestelde tour op 50
kilometer slingerende fietspaden en
maar liefst 116 bruggen! “Wij bieden
verschillende toertjes in deze prachtige omgeving. Natuurlijk kunt u ook
uw eigen tour samenstellen op basis van uw eigen wensen en voorkeuren. Ook komen wij op locatie.
Voor aanvang van iedere tour krijgen alle deelnemers een korte training, zodat iedereen zich comfortabel voelt met het rijden op de Segway en optimaal kan genieten van
het bos. Vrienden, collega’s, teams,
en gezinnen, standaard tours zijn bij
ons te boeken vanaf 2 personen”,
besluiten Dik en Monique. Enthousiast? Bel voor meer informatie of
het maken van een reservering naar
06–28668343 of kijk op de website
www.segwaytoursamsterdamsebos.
nl

Stichting Dag van je Leven

Aalsmeer - “Als Travel Counsellor
vind ik het geweldig om reizigers te
begeleiden met de wensen en ideeen voor de vakantie, wat resulteert
in een boeking”, vertelt Arlette van
der Meer-Lammers. Al acht en half
jaar brengt zij reisadvies uit en vele mensen weten haar inmiddels te
vinden als hun vaste aanspreekpunt
om de vakantie te regelen.
“Betrokkenheid met mijn klanten vind ik enorm belangrijk”, vervolgt Arlette. “Omdat ik dagelijks
met reizen bezig ben, weet ik dat er
veel gebeurt in de wereld. Naast de
vluchtelingen in onder andere Griekenland zijn er regelmatig meldingen van overstromingen, orkanen,
maar denk ook aan stakingen door
luchthavenpersoneel of renovaties
in een hotel. Als Travel Counsellor blijf ik contact houden met mijn
klant hierover, (indien nodig) ook
met reizigers onderweg.”
(Ar) Let’s lunch
Voor een extra contact moment
heeft de travel counsellor in 2015
‘(Ar) Let’s lunch’ in het leven geroepen. Een lunch voor bestaan-

de en nieuwe klanten om met elkaar in contact te komen en om
betrokken te blijven. Iedereen kan
deelnemen aan de lunch die ongeveer eens per maand door Arlette
wordt georganiseerd. Hiervoor komen mensen op een mailinglist en
mogen vrienden en/of buren meenemen. “Op deze manier kan ik blijven groeien en blijven werken aan
mijn bekendheid als Travel Counsellor in regio Kudelstaart. De kracht
van mijn bedrijf ligt bij het persoonlijk contact, ik ben en blijf het aanspreekpunt; om de reis te regelen,
tijdens de reis en zeker ook na afloop van de vakantie.” Arlette tot
slot: “Mag ik vragen: Wie attendeert
u 3 weken voor vertrek dat u stoelen kunt reserveren voor uw vliegreis? Wie helpt u met het inchecken
op uw vlucht? Wie benadert u als u
op het vakantieadres bent en u wilt
nog iets navragen of er is iets aan
de hand? Juist: arlette@travelcounsellors.nl uit Kudelstaart. Voor informatie is Arlette via de mail bereikbaar, maar ook via 0297-242184 en
06-38790464. Meer weten? Kijk dan
op www.travelcounsellors.nl/arlette

Zaterdagen 24 oktober en 7 november

Snoeiboot vaart weer uit!
Aalsmeer - Op de zaterdagen 24
oktober en 7 november vaart de
snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout
gratis en op een verantwoorde manier af te voeren. De boot ligt weer
van 9.00 tot 12.00 uur bij Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 16.00 uur bij
Baggerdepot Otto, aan de doorgang
Grote Brug. De snoeiboot is inmiddels een begrip op de Aalsmeerse
wateren. Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend
groen boven het water van de sloten

en vaarwegen te snoeien. Om hen
daarbij van dienst te zijn biedt de
gemeente de mogelijkheid aan om
hun snoeiafval gratis af te voeren.
Bedrijfsafval, zoals seringenhout
-en kluiten, wordt echter niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan
is deze waarschijnlijk even aan het
lossen, maar komt weer terug. Voor
meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kan contact
opgenomen worden met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag
naar afdeling VKH, vaarwegbeheer:
020–5404911.

Dagje naar de dierentuin!
Trampolinespringen

3 Maal goud op Oldies Cup
Aalsmeer - Op 10 oktober werd in
het Zuid Duitse Weingarten gestreden om de 33e internationale Oldies-Cup trampoliespringen. Dit is
een wedstrijd voor ‘veteranen’ van
28+ bij de dames en 30+ bij de heren. Het gaat bij deze wedstrijd uiteraard om het zo goed mogelijk
springen van de oefeningen, maar
het sociale aspect is minstens net zo
belangrijk. De Oldies Cup kan ook
worden gezien als een soort reünie
van oud-topspringers. Dit jaar kende
de Oldies Cup wat minder Nederlandse deelnemers dan voorgaande
jaren. Dit kwam onder andere door
de grote afstand. 14 Deelnemers van
4 verschillende verenigingen maakten wel de reis van ruim 750 kilometer, lange files op de vrijdagmiddag/
avond trotserend. De Nederlandse
springers waren van de verenigingen Actief Paterswolde, Nika Hoogland, Omnia 2000 Aalsmeer en Cleton Sports Apeldoorn. De Duitse
deelnemers kwamen uit heel Duitsland. Enkelen van deze springers
maakten al meer dan 25 edities van
de Oldies Cup mee! De wedstrijd
verliep voor de Nederlandse afvaardiging zeer succesvol: In totaal konden 10 bokalen – in de vorm van een
wereldbol - mee naar huis worden
genomen. In de jongste damesklasse (geb. 1982-1987) sprong Paulien Aalbers (Omnia) zich bij haar
eerste deelname aan deze wedstrijden naar de derde plek. In damesklasse 3 (geb. 1976–1981) stonden Farieda Schreijer (Omnia) en Rina Kamps (Actief) na de voorwedstrijd op de gedeelde eerste plaats.
In de finale was het dus heel spannend. Uiteindelijk pakte Farieda,
door een hogere moeilijkheidsgraad,
de winst, met 0,1 punten voorsprong
op Rina. In diezelfde klasse eindigden Marieke van Veen (Nika), Nourdine van der Galiën (Omnia) en Andrea Sterrenburg (Nika ) respectievelijk als vierde, vijfde, en zevende.
In damesklasse 7 (geb. 1966–
1970) sprong Ida Bakker (Actief) een solide wedstrijd. Met scores van louter achten voor de uitvoering behaalde ze de eerste plek.
Damesklasse 11 was de oudste damesklasse,( geb. 1960 en eerder).
Deze klasse kende een volledig Nederlands podium. Riet Renting (Om-

nia) draaide oefeningen met daarin enkele fraaie salto’s en mocht op
de bovenste trede plaatsnemen. Irma Stiekema (Actief) sprong eenvoudig maar super netjes. Ondanks
weinig voorbereiding belandde ze
zeer verdiend op de tweede plaats.
Anneke Milius (Cleton Sports) completeerde het Nederlandse succes
door op de derde plek te eindigen.
De Nederlandse heren deden het
ook prima. Harald Wolkenfelt (Nika)
was in de klasse heren 6 (geb. 19681973) net niet opgewassen tegen de
Duitse heren, maar hij belandde op
een fraaie vierde plek. Ron de Ruiter (Omnia) nam deel in herenklasse 10 (geb. 1954–1960). Zijn oefeningen zagen er strak uit en dat
werd beloond met de tweede plaats.
In de oudste herenklasse (geb. 1953
en eerder) tenslotte sprongen Rien
de Ruiter en George Harm (beiden
Omnia). De ervaring en het doorzettingsvermogen van Rien gaven hierbij de doorslag. Met een ruime voorsprong eindigde hij als eerste. George draaide in de voorwedstrijd twee
goede oefeningen, maar maakte een
klein foutje in zijn finaleoefening, zodat hij genoegen moest nemen met
de derde plaats. Ook dank aan jurylid Judith Welp. Volgend jaar wordt
de Oldies-cup gesprongen op 24
september in de plaats Lauenförde
in Duitsland. Bij SV Omnia is er op
maandagavond trampolinetraining
voor ouderen in de Proosdijhal Kudelstaart van 19.00 tot 20.30 uur en
iedereen is daar welkom.

Aalsmeer - Maandag 19 oktober
bezocht Stichting Dag van je Leven
met zo’n honderd kinderen en volwassenen met een verstandelijke
beperking, die de vakantieopvang
en dagcentra van Ons Tweede Thuis
bezoeken, Ouwehands Dierenpark
in Rhenen. Met drie oude bussen
van Stichting Veteraan Autobussen
vertrok het gezelschap vanuit Amstelveen en Hoofddorp voor een gezellig dagje dierentuin. Het bestuur
van Stichting Dag van je Leven had
een oproep geplaatst in de verschillende media en op hun website en
Facebook voor kaarten voor de dierentuin. De Postcodeloterij had gratis kaarten verstuurd aan een aantal
winnaars en Dag van je Leven vroeg
of zij die kaarten mochten hebben.
En daar werd massaal gehoor aan
gegeven.
Dankbaar
De dag ervoor werden honderd rugzakjes gevuld met een lunchpakketje en wat drinken, waardoor iedereen goed verzorgd het park in
kon gaan. De 1,5 uur durende busrit werd al een feestje, want het
was gezellig in de bussen. Maar het
feest kon pas echt beginnen in het
dierenpark zelf. Stichting Dag van je
Leven is de Postcodeloterij en Ou-

wehands Dierenpark dankbaar voor
de service. Het eerste contact met
het dierenpark verliep in eerste instantie wat stroef, omdat ze aangaven dat de gratis kaarten hiervoor niet bestemd waren, wat in
strijd was overigens met wat er op
de kaarten zelf staat. Maar dit werd
weer goed gemaakt door de medewerking van het personeel van het
park. De bussen mochten gratis
geparkeerd worden en er was voldoende hulp.
Oproep
Regelmatig laat Stichting Dag van
je Leven wensen in vervulling gaan
van cliënten van Ons Tweede Thuis
en er wordt één keer per jaar een
groot feest georganiseerd en een
botendag voor alle voorzieningen in
de omgeving. Om nog meer mensen een leuke dag te bezorgen, wil
het bestuur weer een oproep doen.
Heeft u gratis kaarten gewonnen
voor de bioscoop, theater, dierentuin of iets dergelijks. Gooi ze niet
weg, maar neem contact op met
Stichting Dag van je Leven (www.
dagvanjeleven.org). Zij kan er weer
mensen met een verstandelijke beperking blij mee maken. Afgeven bij
het secretariaat (Total Copy Service
in de Dorpsstraat) kan ook.

Nog aantal kramen beschikbaar

Wintermarkt in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 12 december vindt er een Wintermarkt plaats
in de Zijdstraat in het centrum. Tijdens dit evenement zijn circa zestig kramen aanwezig, waar vooral
veel leuke cadeauartikelen en decemberlekkernijen te koop zijn. De
Wintermarkt is dé plek om gezellig
uw kerstinkopen te doen. Natuurlijk is er warme chocolademelk en
Glühwein verkrijgbaar om de handen te warmen in de koude decembermaand. Alle winkels in het cen-

trum zijn geopend, veel winkeliers
zijn ook buiten te vinden met een
kraam, maar ook verenigingen en
standhouders van buitenaf zijn present. De markt op zaterdag 12 december vindt plaats van 10.00 tot
17.00 uur.
Ook een kraam huren? Er is nog
een aantal kramen beschikbaar.
Een plaats inclusief een kraam op
de Wintermarkt kost 45 euro exclusief btw en inschrijven kan via www.
naturalsolutions.nu.

Wittebol: Hopelijk volgend jaar vervolg

Wijnproeverij in Westeinder
Paviljoen een goede keus
Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag vonden ruim 180 klanten
de weg naar het Westeinder Paviljoen voor de jaarlijkse najaarsproeverij van Wittebol Wijn. Voor het
eerst sinds mensenheugenis vond
de proeverij plaats op zondagmiddag, wat gezien de opkomst een
zeer goede keus was. Ook de locatie
aan de Westeinderplas was nieuw.
Het Westeinder Paviljoen was met
het hele team aanwezig om gastheer te zijn voor de klanten van Wittebol Wijn. Om 16.00 uur werd het
startsein gegeven voor de ‘grootse
wijnproeverij’. Zo’n 100 wijnen stonden klaar om te proeven op 16 verschillende tafels. Om te beginnen
de mooie wijnen van Tresa uit Sicilië, waar Wittebol sindskort ambassadeur van Nederland van is
geworden. Spanje was goed vertegenwoordigd op tafels 2,3 en 11
met wijnen uit de Rioja, van El Coto en wijnen uit de Ribera del Duero, waaronder Vega Sicilia Valbuena.
Hongaarse wijnen konden natuurlijk niet ontbreken. Het wijnhuis
Bock was met een vijftal wijnen present, met de Bock Cuvée als uitblinker. ‘‘Wijn der koningen, koning der
wijnen’’, zo worden de zoete wijnen
uit de Tokaji, Hongarije ook wel genoemd. Zeer zoet en intens, met de
overheerlijke Aszúeszencia als uitschieter. Uit Duitsland stonden de
zéér elegante wijnen van het mooie
Weingut Stern uit Pfalz. Op de tafel daarnaast een Hollandse verrassing van de Veluwe ‘Grapendaler
Terwolds’. Argentinië was ook met
een tweetal wijnen aanwezig. Een
voortreffelijke Malbec en Viognier
van het wijnhuis Escorihuela Gascon 1884 uit het wijngebied Mendoza. Boschendal en Spier Estate waren de wijnhuizen die Zuid-Afrika
moesten vertegenwoordigen. Deze
grootheden hebben hun klasse in

de loop der jaren al lang en breed
bewezen en vielen bij het proevend
publiek dan ook goed in de smaak.
Uit de Verenigde Staten een paar
toppers van Francis Coppola, absoluut kwaliteitswijnen! Frankrijk was
ruim aanwezig met wijnen uit de
Champagne, Loire, Bourgogne en
Bordeaux. De eigen import Champagne van Dhondt-Grellet viel goed
in de smaak. Uit de Loire een overheerlijke Pouilly-Fumé en van L’
Eglantiere een prachtige frisse, mineralige Chablis. Verder uit de Bourgogne een zeer ruime tafel van Joseph Drouhin. Van een mooie rijke
witte Meursault tot aan een overheerlijke rode Gevrey-Chambertin. Uit Wittebol’s keldertje nog een
aantal verrassende Bordeauxs voor
de feestdagen. Tot slot wat lekkere
dingen uit Portugal, Oostenrijk en
Libanon. Om het plaatje compleet te
maken was er op één van de laatste tafels een serie knappe wijnaccessoires. Van sommeliermessen tot
champagneschalen. Voor een ieder
wat wils! Op de allerlaatste tafels als
afsluiter de Limoncello van Poli en
een tweetal Gin’s en Tonic van Poli en London Number one. Het team
van Wittebol Wijn kan terugkijken
op een zéér geslaagde najaarswijnproeverij.
De keuze van de zondagmiddag in
combinatie met de locatie van het
Westeinder Paviljoen krijgt hopelijk
in het voorjaar een vervolg.
Dirk en Linda van Zoolingen willen alle klanten die aanwezig waren
op de proeverij bedanken voor hun
komst. Vanaf nu ligt de focus op het
einde van het jaar. De kerstperiode en relatiegeschenken krijgen de
volledige aandacht. Geïnteresseerd
in relatiegeschenken en kerstpakketten? Ga langs in de winkel van
Wittebol aan de Ophelialaan 116 en
vraag naar de mogelijkheden.
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Diverse activiteiten rond Kinderboekenweek

Schrijfster Anke Kranendonk
bezoekt De Graankorrel

Week van de Opvoeding

Workshop Triple P en Rots
en Water bij de Binding
Aalsmeer - Naast het grote project dat de Binding in samenwerking met de andere combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur in
de Week van de Opvoeding voor
de scholen heeft neergezet, organiseerde de Binding in samenwerking
met Vita Welzijn een Triple P workshop voor ouders, en samen met Altra een Rots & Water workshop voor
tieners. Voor beide workshops was
veel belangstelling en de deelne-

Aalsmeer - Rondom de Kinderboekenweek op basisschool De Graankorrel hebben diverse leuke activiteiten plaatsgevonden. Zo introduceerden de leerkrachten het thema
‘Raar, maar waar!’ door zich te verkleden en voor te doen als archeoloog, laborant, detective, architect,
bioloog en interviewer. In de groepen werd er veel voorgelezen en gelezen uit allerlei boeken. Ook was er
weer een geslaagde kleedjesmarkt
in de school. De kinderen konden
hun eigen boeken verkopen op een
kleedje in de hal van de school. Als

afsluiting van de Kinderboekenweek bracht schrijfster Anke Kranendonk een bezoek aan de school.
Ze las voor uit haar eigen boeken en
heeft heel veel vragen van de kinderen beantwoord. Bijvoorbeeld hoe je
op het idee komt voor een boek, hoe
een boek gemaakt wordt, hoe je op
namen van de hoofdpersonen komt
en hoe het schrijven gaat van begin
tot eind. De kinderen van De Graankorrel hebben genoten van het bezoek van de schrijfster en van alle
activiteiten rond de Kinderboekenweek.

mers aan de Triple P workshop waren zelfs zo enthousiast dat er een
vervolgworkshop komt waar dieper
op bepaalde onderwerpen zal worden ingegaan. Lijkt het u als ouder
interessant hierbij aan te sluiten?
Stuur dan een mail naar viola@debinding.nl . De Binding kijkt met voldoening terug op de Week van de
Opvoeding waarin met veel enthousiasme is samengewerkt met lokale partners!

Meer vogels, meer benodigdheden

Vogelbeurs in Baccara-hal
OVAK midweek in Achterhoek
Aalsmeer - OVAK is met de jaarlijkse midweek van 12 tot en met 16 oktober naar Winterswijk geweest. Op
maandag vertrok een gezelschap
van 56 personen vanaf het parkeerterrein van zwembad de Waterlelie.
Onderweg werd in het plaatsje Almen de lunch gebruikt. Via een toeristische route ging de reis verder
naar Hotel Frerikshof in Winterswijk. De maandag werd afgesloten
met een diapresentatie over de natuur van de Achterhoek. Dinsdagmorgen ging een deel van de groep
wandelen, de rest bezocht het centrum van Winterswijk. Het Oranjemuseum in Diepenheim werd op
dinsdagmiddag bezocht. Begonnen werd met koffie en een heerlijk
‘Amalia’ gebakje. Daarna volgde een
uitleg over het ontstaan van het museum en was er tijd over om het museum te bezichtigen. ’s Avonds kon
men kiezen tussen bowlen, sjoelen, klaverjassen en voetbal kijken.
Op woensdag bracht de bus het gezelschap naar het museum Smedekinck in het plaatsje Zelhem. Na de

koffie volgde een rondleiding door
het museum. Na de lunch stond er
een likeurproeverij op het programma en genoot men van een cabareteske presentatie door de heer Heuzinkveld. Op de woensdagavond
werd er traditioneel bingo gespeeld.
Het Hanzestadje Doesburg was de
bestemming donderdagmiddag. Er
werd een bezoek gebracht aan het
mosterdmuseum. Omdat het de hele dag regende werd het bezoek aan
het centrum van Doesburg vervangen door een koffiestop met appelgebak midden in het pittoreske
stadje Bronckhorst. Na een heerlijk
buffet werd de donderdag afgesloten met een geweldig optreden van
het koor ‘Hartgelach’ uit Varsseveld.
Vrijdagochtend na de koffie werden
de koffers de bus weer ingeladen en
met een tussenstop, voor een heerlijk diner in Maarsbergen, kwam het
gezelschap tegen half vijf weer terug in Aalsmeer. Ondanks het slechte weer kan OVAK terug kijken op
een super gezellige en zeer geslaagde midweek.

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Lezing onderzoeker Jennifer
Holik in Crash Museum
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. 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 bevrijden 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 mo-

gelijk zijn om boeken door haar geschreven te laten signeren. De lezing (Engelstalig) begint om 13.00
uur. Uw plaats reserveren kan door
aanmelding vooraf via email; secretaris@crash40-45.nl. De plaatsen
zijn beperkt en vol is vol! Het Crash
museum is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460 in Aalsmeerderbrug. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden via 0297-530667.

Coby wint bij
Ouderensoos

ber is het kaarten gewonnen door
Coby van Weerdenburg met 5331
punten, gevolgd door Kees van
der Meer met 5289 en Marry Akse met 5216 punten. Bij het jokeren was deze week de hoogste eer
voor Henny de Wit met 42 punten,
op twee Gerard de Wit met 165 punten en op drie Trudy Knol met 216
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297 340776

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaart middag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken en
meespelen. Op donderdag 15 okto-

Aalsmeer - Vogelbeurs Aalsmeer is
uitgebreid, heeft meer vogelliefhebbers, meer vogelsoorten en een groter assortiment aan benodigdheden.
Kennis maken kan aanstaande zondag 25 oktober tijdens een grootse
vogelbeurs in hal de Baccara in de
Baccarastraat. De beurs is open van
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vogelliefhebber is welkom om vogels te kopen, te verkopen, te ruilen of rond
te kijken en vragen te stellen over
de hobby vogels, voedsel en huis-

vesting. De entree bedraagt 1 euro voor iedereen die komt kijken of
kopen. Met het entreebewijs maken
bezoekers kans op een leuke attentie. Verkoop van uw eigen vogels is
gratis, zowel voor leden als bezoekers. Aanwezig zijn diverse soorten vogels, zoals tropische vogels,
kanaries en kromsnavels. Ook diverse soorten zaden en zaadmengsels en vogelkooien worden te koop
aangeboden. Voor inlichtingen: 0610666878.

“Onze moeder hangt overal”

Dochters verdelen opbrengst
verkoopexpo Liesbeth Eilders
Aalsmeer - Soms stel je uit wat je
moet doen, omdat wat je te doen
hebt een definitieve afsluiting is van
een periode. En je wilt die periode
eigenlijk niet afsluiten. Nog even,
denk je. Nog heel even. Zo is ze nog
een heel klein beetje bij de dochters van Liesbeth Eilders. Toen de
schilderes overleed bleef een atelier vol met haar werk achter. Dat
werk, vonden de dochters Anne
Kee en Katelijn Berghoef, moest bij
elkaar blijven tot het nog één keer
in zijn geheel te zien was geweest.
Dolblij waren zij toen daar gelegenheid voor gegeven werd in het Oude
Raadhuis, een plek die verbonden
is met Liesbeth’s leven. Wekenlang,
maandenlang gingen de twee met
hun handen door de tekeningen,
schetsen, plaatjes, schilderijen die
ze gedurende haar hele leven maakte en bewaarde. “We moesten soms
zuchten, vaak lachen, wat een humor stopte ze in haar werk, en soms
huilen, wat wist ze je met een tekening, een schilderij, een pennenstreek te raken”, vertelt Kathelijne.
“Een dag voor de opening hebben
we een groep naaste vrienden en
familie in het Oude Raadhuis uitgenodigd om het werk te bekijken, en
om iets uit te zoeken. Haar werk was
haar nalatenschap en die wilden we
graag delen met de mensen die haar
na stonden.” De stukken die niet uitgezocht werden, mochten verkocht
worden voor betaalbare prijzen. De
dochters wilden graag dat ze op muren terecht kwamen, in huizen van
mensen die ervan konden genieten.
En niet op stoffige zolders of in opslagruimtes. Volgens Anne Kee en

Katelijn was dit wat Liesbeth gewild
zou hebben. Op de laatste dag van
de tentoonstelling kwamen de nieuwe eigenaren hun werken ophalen.
“Wat waren we trots. En wat waren
we blij. En wat waren we verdrietig.
Nu was het klaar, nu was het af, nu
was het weg. Niets meer om haar
vast te houden.” Er was echter nog
de opbrengt van de nalatenschap.
De afrekening. De zussen betaalden
de kosten van de tentoonstelling en
alles wat de tentoonstelling daarna
opleverde, zou gedoneerd worden
aan drie goede doelen die Liesbeth
na aan het hart lagen. Het duurde
even, maar het moment van afronding is gekomen. Na aftrek van de
kosten bleef er iets meer dan 1500
euro over. Hiervan wordt 500 euro
geschonken aan het Longfonds, 500
euro wordt overgemaakt aan het
KWF en 500 euro komt ten goede
aan KCA, stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer. Het laatste beetje geld dat
er na die mooie ronde cijfers overbleef hebben Anne Kee , Katelijn en
hun zoons Gijs en Jonas gesponsord
bij de Ride for the Roses, die zij samen hebben gereden. Met een omweg van 25 kilometer (onder andere door het door Liesbeth zo geliefde Bilderdam) is dat geld dus ook
bij het KWF terecht gekomen. Anne Kee en Katelijn willen bij deze alle liefdevolle suppoosten van KCA
bedanken. “Onze moeder blijkt niet
te verdwijnen, niet met haar overlijden en ook niet door het uitzwermen
van haar werk. Want ze hangt overal. Op muren, in onze huizen, in jullie
huizen en zelfs op school. Daarom
willen we vooral jullie bedanken: de
ontvangers en kopers van Liesbeth’s
werk”, besluiten de zussen Berghoef.

Sjoelen Oostend
Aalsmeer - De volgende sjoelavond van buurtvereniging Oostend is op donderdag 29 oktober
vanaf 20.00 uur in het Middelpunt
in de Wilhelminastraat. De zaal gaat
om 19.30 uur open voor inschrijving,
koffie en thee. Afgelopen donderdag waren sjoelers uit Rijsenhout
op bezoek bij Oostend. Na de indeling bij de bakken werd er fanatiek,
maar heel gezellig gespeeld, en de
resultaten waren niet verrassend.
Winnaar voor Oostend is Siem Kooy
en de winnaar van Rijsenhout DirkJan Baardse.

Antoniusschool 7b wint eerste prijs

Prijzen voor milieuhelden
Aalsmeer - De inzending van de
leerlingen van de Antoniusschool
is op de eerste plaats geëindigd
van de Milieubende-wedstrijd in de
gemeente. Deze milieuhelden uit
groep 7b stuurden onder andere
een compleet uitgewerkt plan voor
een ‘Afvalmaandaagse’ in en maakten een stop motion filmpje met een
oproep om je afval in de prullenbak
te gooien en niet er naast.
Bij Eye Amsterdam krijgt de klas een
workshop ‘stop motion film maken’
en de gemeente gaat met de kinderen aan de slag om de Afvalmaandaagse verder uit te werken. Wethouder Job Kluis reikte deze prijs
uit in het gemeentehuis. De tweede prijs ging naar groep 7 van De
Hoeksteen voor het ontwerp van
hun Hoekbak, een prullenbak gemaakt van gerecycled afval, plus het
lied en de overige activiteiten van
club Live, een club die belooft voor
eeuwig goed voor het milieu te zorgen. Deze leerlingen gaan samen
met een professionele liedjesmaker
een eigen afvallied schrijven. Groep
7c van de Antoniusschool won de

derde prijs met hun vele, originele
filmpjes en het opruimen van maar
liefst 150 kilo afval tijdens de Keep It
Clean Day. Dit laatste deden ze met
alle groepen 7 van hun school. Deze
klas krijgt een cursus over recyclen,
waarbij ze allemaal nieuwe dingen
gaan maken van spullen die je anders weggooit.
Eind augustus van dit jaar bood de
gemeente Aalsmeer vijf groepen
van drie basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart de voorstelling en
workshop ‘Hoe word ik een milieuheld?’ aan van de Stichting Milieubende. De Milieubende zet leerlingen uit de groepen 7 en 8 aan tot
nadenken over oplossingen voor de
huidige milieu- en klimaatproblematiek. Wethouder Jop Kluis is heel
enthousiast over de Milieuhelden
wedstrijd die dit jaar voor het eerst
in Aalsmeer werd georganiseerd.
“De kinderen zijn echt met goede
duurzame ideeën gekomen. Dit legt
de lat hoog voor volgend jaar!” Meer
informatie over de Milieubende is te
vinden op: www.natuurmilieuweb.nl
of www.milieubende.nl

Activiteiten 24 oktober tot 1 november

Aalsmeer Millennium en
FairTrade gemeente?!
Aalsmeer - Eind augustus is een
brief aan de fracties en twee wethouders gestuurd met een voorstel waarbij twee verzoeken zijn gedaan, namelijk voor Millennium Gemeente en een verzoek tot FairTrade
Gemeente. Om de titels Millennium en FairTrade Gemeente te halen is het van belang dat de raad
van Aalsmeer akkoord gaat met de
aanvraag van Millennium gemeente en ook het beleid van FairTrade
steunt. Het verzoek voor Millennium Gemeente is gedaan door stichting Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer (OSA) met daarbij het verzoek voor FairTrade Gemeente door
de Werkgroep FairTrade Gemeente
Aalsmeer. De OSA is al jaren bezig
met de acht Millenniumdoelen die
door de Verenigde Naties in 2000
werden vastgesteld en zijn gericht
op wereldwijde armoedebestrijding.
De doelen werden weliswaar door
regeringsleiders vastgesteld, maar
om deze voor 2016 daadwerkelijk te
kunnen halen is iedere hulp nodig,
met name op lokaal niveau. Daarom
startte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2007
de ‘Millennium Gemeente’ campagne. Er zijn inmiddels al 160 Millennium Gemeenten. Door Millennium
Gemeente te worden geeft de gemeenteraad een signaal af dat zij
bezig is met ontwikkelingssamenwerking en stimuleert zo de inwoners in Aalsmeer dit ook te doen.
Vanaf 2016 treden nieuwe doelen in werking en lopen door tot en
met 2030. Deze doelen zijn onlangs
vastgesteld en bestaan uit 17 items
waaronder ook weer Eerlijke Handel/Fair Trade. De Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer heeft de

ambitie dat de gemeente Aalsmeer
FairTrade Gemeente wordt. Het streven is de titel in 2016 te kunnen halen door middel van activiteiten in
de gemeente. Van mei tot oktober is
er in heel Nederland een bananencampagne gehouden. Doel was om
te vragen aan de supermarkten wat
ze eigenlijk de niet FairTrade boeren betalen voor hun bananen. Ook
de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer heeft hieraan meegedaan. De kaarten, die bij diverse supermarkten in Aalsmeer zijn ingezameld, zijn inmiddels opgestuurd aan
de hoofdkantoren van de betreffende supermarkten. Verder is de
Werkgroep in Aalsmeer bezig met
bedrijven, winkels, organisaties, horeca en inwoners van de gemeente
te interesseren om meer FairTrade
producten te verkopen en te gebruiken. Uiteraard zullen er ook weer
activiteiten zijn in de FairTrade week
van 24 oktober tot 1 november.
FairTrade kerk
Er is in Aalsmeer al een FairTrade
kerk en er zijn al bedrijven, supermarkten, scholen, organisaties en
de Wereldwinkel die FairTrade producten gebruiken of verkopen. Dit
kan uiteraard nog meer worden in
de gemeente, zodat de inwoners
bewust worden van het doel van
FairTrade, namelijk een eerlijke prijs
betalen voor de arbeiders en producenten in de ontwikkelingslanden zodat zij hun land kunnen opbouwen, bijvoorbeeld door middel van riolering aanleggen, scholen bouwen (onderwijs), gezondheidszorg verbeteren en werkgelegenheid. Meer informatie is te vinden op: www.fairtradegemeenten.nl

Al 40 jonge handballers!
Aalsmeer - Handbal leeft in
Aalsmeer, dat kan wel vastgesteld
worden als gekeken wordt naar
de ontwikkelingen bij de jongste
jeugd, de mini’s (F-jeugd) bij FIQAS
Aalsmeer. Inmiddels moet de groep
gesplitst worden in twee trainingen.
Waarom? Omdat afgelopen week de
40ste aanmelding binnen is geko-

men. Dus zijn inmiddels maar liefst
40 kleine kinderen de beginselen
van het handbal aan het leren. Drijvende krachten achter deze ontwikkeling zijn Eva Overbeek, Miranda
Kooij, Iris van Aalst, Herman Schaap
en natuurlijk de ouders en jeugdleden die iedere week helpen bij de
trainingen.
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Uw/jouw stem is geld waard

Rabobank Ledenactie voor
verenigingen en stichtingen
Aalsmeer - Bent u rekeninghouder en lid van de Rabobank Regio
Schiphol? Stem dan mee tijdens de
Bloeiende ledenactie 2015. De Rabobank voelt zich verbonden met
de samenleving. Daarom besteden
ze een deel van de winst, het zogenoemde coöperatief dividend, aan
projecten die van belang zijn voor
de lokale gemeenschap. Eén van de
initiatieven hierin is de Bloeiende
Ledenbank Actie. In deze actie maken genomineerde non-profit verenigingen en stichtingen in deze regio kans op een donatie uit het Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds. Ruim 300 non-profit verenigingen of stichtingen, die klant zijn
van Rabobank én gevestigd zijn in
de regio, hebben in september een
persoonlijke uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan de Bloeiende
Ledenbank Actie. Zij maken op deze manier kans om een stukje mee
te delen in het coöperatief dividend.
In totaal hebben 75 verenigingen en
stichtingen zich daadwerkelijk voor

de actie aangemeld. Leden van de
Rabobank bepalen mede hoe hoog
de donatie zal zijn. Door online drie
stemmen uit te brengen, doneert
Rabobank Regio Schiphol voor elke stem maximaal 5 euro aan de betreffende vereniging of stichting tot
een maximum bedrag van 1.250 euro. Voor de actie is een bedrag van
60.000 euro beschikbaar. Ieder lid
van Rabobank Regio Schiphol kan
maximaal drie stemmen uitbrengen. Er kan gestemd worden op
één vereniging, maar drie verschillende clubs elk één stem geven, is
ook mogelijk. Laat als rekeninghouder of lid uw/jouw stem gelden in de
Bloeiende Ledenbank Actie! Stemmen kan vanaf nu tot en met 15 januari.
In Aalsmeer kan onder andere gestemd worden op de stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer (KCA), het
Jeugd Cultuurfonds en de stichting
SPIE (pramenrace, juniorpramenrace, schoonmaakactie Westeinder
en intocht sinterklaas).

Wethouder Verkeer Ad Verburg bij de prijsuitreiking met de winnaar Nils en
Cor Maas( adviseur verkeerseducatie).

Nils wint fiets met actie
Veilig Verkeer Nederland
Aalsmeer - Op 16 oktober heeft
Wethouder Verkeer Ad Verburg een
fiets uitgereikt aan leerling Nils van
de Jozefschool, die de ballonnenactie heeft gewonnen. De leerlingen
van de Jozefschool hebben 200 afbreekbare ballonnen op gelaten.
Samen met de gemeente hadden
ze aandacht gevraagd voor de actie
‘de Scholen zijn weer begonnen’ van
Veilig Verkeer Nederland. Op deze
manier werden automobilisten en
andere weggebruikers er weer even
op gewezen dat de jongeren weer
naar school gaan. Het werd dus
naar zes wat rustigere weken weer
drukker op de weg. Wethouder Verburg: “Jullie actie heeft het goed gedaan. En de ballonnen zijn niet alleen in Aalsmeer neergekomen. Er
zijn in totaal 14 kaartjes terug gestuurd. Ze zijn terug gestuurd vanaf 14 verschillende plaatsen.” Het

leuke van deze actie is dat het een
wedstrijd was, en dat de leerlingen
mooie prijzen konden winnen. De
leerling op het kaartje van de ballon
die het verst gevlogen had, kon een
mooie fiets winnen. De ballon van
Nils heeft de langste afstand afgelegd. Hij mag zich de nieuwe eigenaar van de fiets noemen. Wethouder Verburg feliciteerde Nils met zijn
overwinning. De overige leerlingen
zijn toch ook een beetje winnaars,
zij konden kiezen uit een bel of een
bloemslinger.
“Verder wil ik jullie nog op je hart
te drukken dat wanneer jullie naar
school fietsen, of naar voetbal, hockey of een andere hobby gaan, jullie
goed opletten. Vooral nu het weer
donkerder wordt. Let erop dat jullie lichten het doen en andere weggebruikers jullie ook goed kunnen
zien”, aldus Verburg tot slot.

75+ Club bezoekt Berghoef
Aalsmeer - De 75+ club van
de Vrienden van Zorgcentrum
Aelsmeer brengt twee maal per
jaar een bedrijfsbezoek aan één
van haar leden. Op 7 oktober was
de club te gast bij Berghoef Accountants en Adviseurs, gelegen
aan de Dorpsstraat. Na een welkomstwoord van voorzitter Berry
Philippa kreeg directeur Rob Bakker het woord. Met veel enthousiasme schetste hij de ontwikkeling
van het kantoor. Al meer dan 90 jaar
is Berghoef als zelfstandig kantoor
actief in de regio en bekend in vele branches. Het kantoor biedt on-

dersteuning op financieel, fiscaal en
organisatorisch terrein. Vervolgens
presenteerde trendwatcher en futurist Marcel Bullinga ‘Meet the Future’, een spetterende performance
over de toekomst, trends en innovatie. Hij stond stil bij vragen als: Gaan
we over 10 jaar nog wel naar kantoor? Welke rol krijgt technologie in
het onderwijs? Worden wij mensen
overgenomen door robots? Worden
ze onze vrienden? Het publiek dacht
enthousiast mee en het werd een levendige discussie! Het volgende bedrijfsbezoek van de 75+ Club zal in
het voorjaar van 2016 plaatsvinden.

Peter Cocu samen met het College van Burgemeester en wethouders van
Aalsmeer in de drukkerij in Haarlem.

College bezoekt drukkerij
Aalsmeer - Het College van burgemeester en wethouders bezoekt regelmatig bedrijven en organisaties
om te weten wat daar leeft en wat
de ondernemers belangrijk vinden.
Op 13 oktober bezochten ze Drukkerij Cocu in Haarlem. Dit voorheen
oer Aalsmeerse bedrijf is gefuseerd
met Drukkerij StyleMathot en is ver-

huisd naar Haarlem. Drukkerij Cocu
is nog steeds erg actief in Aalsmeer.
Peter Cocu: “Voor mij en de vaste
klanten is er niet veel veranderd. De
vaste klanten blijven gewoon. Veel
drukwerk wordt toch digitaal aangeleverd en binnen twintig minuten
zit je in Aalsmeer. Wij kunnen hier
een nog breder assortiment bieden

Activiteit Totaal Vitaal, Inloopcentrum Kudelstaart
voortaan op vrijdag!
Het aanbod van activiteiten bij het Inloopcentrum Kudelstaart groeit.
Daarom zal de activiteit ‘Totaal Vitaal’ per 6 november plaats gaan vinden
op de vrijdag ipv. op dinsdag. U wordt vanaf 10uur ontvangen door
Tanja. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerksters van het Inloopcentrum Kudelstaart tel: 06-83 44 13 13

Gezondere kantines bij
sportclubs Kudelstaart
Kudelstaart - De sportclubs RKDES, VZOD en Omnia hebben de
workshop gezonde sportkantine gevolgd. De clubs ontvingen een starterspakket, bespraken eventuele
knelpunten en kregen een map met
een inspiratielijst van producten die
bij voorkeur gegeten kunnen worden. De workshop werd gegeven in
het kader van de aanpak Jongeren
op gezond gewicht (JOGG). Wethouder Zorg Ad Verburg: “Met het
project De Gezonde Sportkantine
helpt Jongeren Op Gezond Gewicht
sportclubs kosteloos om met eenvoudige stappen hun aanbod gezonder te maken, zonder daar omzet
voor in te leveren. De gemeente wil
gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk
te maken. Dit kan soms door simpele ingrepen, zoals meer fruit zichtbaar neerzetten of het aanbieden
van water in de rust. De clubs gaan
nu aan de slag, zowel met de kantine als met het stimuleren van waterdrinken. Ik roep ook andere clubs
zich op te geven voor het project
De Gezonde Sportkantine.” Mariëlle Buskermolen van RKDES en Omnia en Aad Verburg van VZOD: “Veel
kinderen sporten al bij een club of
vereniging en brengen daar veel tijd
door. Daarom is het ook belangrijk
dat het aanbod in kantines gezonder wordt. We gaan er enthousiast
mee aan de slag. We gaan het kopen van gezonder eten en drinken

makkelijker maken en de gezonde
producten meer zichtbaar maken.”
Verenigingsbestuurders merken dat
de vraag naar gezondere producten
in sportkantines toeneemt. Dit blijkt
uit herhaalde onderzoeken van het
Mulier Instituut en GfK in opdracht
van Jongeren Op Gezond Gewicht.
De meerderheid van de bezoekers
(60%), en dan vooral ouders (52%)
vindt dat er naar verhouding ‘meer
gezonde producten’ in het aanbod van de kantine zou moeten
zijn, of dat het aanbod van gezond
en minder gezond gelijk moet zijn.
In Nederland doen al meer dan 360
sportverenigingen mee met het project De Gezonde Sportkantine. Zowel kleine als grote sportverenigingen in maar liefst 20 verschillende
takken van sport doen mee, met in
de top 3: voetbal, hockey en tennis.
Er zijn verschillende mogelijkheden
voor een gezonder kantine. Deel tijdens trainingen of wedstrijden water uit in plaats van limonade of
sportdrank. Zet een schaal met fruit
op de bar, gratis of tegen een laag
bedrag, zorg voor een aantrekkelijke presentatie van de gezonde producten en zorg er vooral voor dat de
gezonde keuzes goed zichtbaar zijn.
Wil jouw organisatie of club ook
contact of informatie over Jongeren
op gezond gewicht? Neem dan contact op met Mariëlle Splinter, JOGGregisseur gemeente Aalsmeer, via
www.aalsmeer.nl/JOGG.

De gebroeders Kees en Sjaak Nieuwendijk met Victor Jonk, derde directielid.

35 Dagen acties en festiviteiten

Autobedrijf Nieuwendijk
bestaat 35 jaar
Aalsmeer - Deze maand bestaat
Autobedrijf Nieuwendijk 35 jaar! Het
familiebedrijf dat zich in 1980 vestigde in Aalsmeer is in 35 jaar uitgegroeid tot een begrip in de regio. Het
jubileum van het autobedrijf wordt
gevierd met een groot feest, een jubileumkrant en 35 dagen feestelijk
voordeel voor alle klanten. De aftrap
wordt gegeven op 23 oktober.

de ruim honderd enthousiaste collega’s die er in slagen de klanten naar
volle tevredenheid te helpen. “Dat
we al jarenlang tot de best presterende Renault dealers van Nederland behoren en dat klanten onze
dienstverlening gemiddeld met een
9 beoordelen laat zien dat we de
juiste keuzes maken.”

Trots op het succes
Kees Nieuwendijk, algemeen directeur, mag met recht trots zijn op het
succes van Autobedrijf Nieuwendijk. Hij zegt hierover “Dat klopt. Wij
zijn trots dat we ons in de dynamische autobranche al 35 jaar goed
staande houden en dat wij gegroeid
zijn naar een autobedrijf dat tot de
vijftig grootste in Nederland behoort.” Broer Sjaak is het hier mee
eens en benadrukt het belang van

Wie jarig is trakteert
Wie meer wil weten over Autobedrijf Nieuwendijk doet er goed aan
de brievenbus in de gaten te houden, want binnenkort verschijnt de
speciale jubileumkrant vol nieuws
en acties. De 35-daagse actieperiode wordt ingeluid met een groot
feest voor genodigden op 23 oktober. Vanaf 24 oktober profiteert iedereen gedurende 35 dagen van
voordeel, zoals 35% korting op diverse accessoires, een financiering
van slechts 3,5% bij aanschaf van
een nieuwe auto en inruilvoordeel
tot 3.000 euro.
Via een prijsvraag op facebook valt
elke week een horloge te winnen.
Van elke auto die verkocht wordt,
schenkt Nieuwendijk 35 euro aan
Voedselbank Amstelveen. Iedereen
is van harte welkom om het verjaardagsfeestje van Nieuwendijk mee te
vieren tussen 24 oktober en 28 november.

en onze kwaliteit hoog houden. Bij
het bedrijf waar we mee samen zijn
gegaan, wordt ook het drukwerk
voor vinylplaten gemaakt. Echt weer
een groeimarkt met een verdubbeling in productie. Dit voor de voormalige platenfabriek van Sony. In
de jaren tachtig werden hier onder
andere miljoenen platen van de LP
‘Thriller’ van Michael Jackson geperst.”
Peter Cocu had een interessant
werkbezoek voorbereid. Een rondleiding door drukkerij Cocu en

StyleMathot, gecombineerd met
een bezoek aan Record Industry
in Haarlem. De grootste producent
van Vinylplaten in Europa. Wethouder Economische zaken Ad Verburg: “Een mooi Aalsmeers bedrijf
dat helaas voor Aalsmeer zijn vleugels heeft uitgeslagen. Dit is nodig
door de veranderende marktomstandigheden. Het gewone drukwerk loopt terug. Daarom is schaalvergroting en specialisatie noodzakelijk. Maar gelukkig blijft het bedrijf nog wel actief in Aalsmeer.”

Snelle groei
Na de oprichting in 1980 breidde Nieuwendijk zich snel uit en inmiddels heeft het bedrijf bloeiende
vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn,
Hoofddorp, Amstelveen, Lijnden en
Hillegom. Met de merken Renault,
Dacia en Nissan heeft Nieuwendijk
sterke troeven in handen en de ruim
honderd medewerkers zorgen voor
een optimale dienstverlening.

Amsterdamse avond van De vrienden van ‘t levenslied
Woensdag 4 november a.s. is de Amsterdamse avond in wijkpunt ‘Voor
Elkaer’ in Kudelstaart. Onbeperkt erwtensoep eten in combinatie met gezellige nostalgische Amsterdamse liedjes die worden gezongen door het
koor ‘De vrienden van ‘t Levenslied’. o.a. Oh Johnny en de ja zuster nee
zuster. Kosten Diner + Voorstelling € 10,00. Diner is van 17.30 tot 19.00
uur , daarna wordt de zaal omgebouwd in Theater opstelling en start de
voorstelling om 19.30 uur. (is inclusief koffie / thee met wat lekkers in de
pauze) Geef u op bij de gastvrouwen van het wijkpunt tel: 0297 - 820979.
Een avond in Frankrijk in wijkpunt ‘Voor Elkaer
Op vrijdag 30 oktober is er een thema avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer’,
Nobelhof 1 in Kudelstaart. Het thema van deze avond is Frankrijk!
Heerlijke Franse gerechten met o.a Coq au vin, Quiche Lorraine en
Pommes de terre rôties provençaux. Aanvang is 17.30 uur. U kunt voor
informatie en reserveringen terecht bij een van de gastvrouwen of bellen met 0297 - 82 09 79. De kosten voor deze avond bedragen 15 euro.
Creatieve middag in wijkpunt ‘Voor Elkaer
Dinsdag 27 oktober en 3 en 10 november is er tijdens de creatieve
middag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ gelegenheid om een memory bord
te maken. We maken hierbij gebruik van hout. De activiteit start om
14.30 en duurt tot 16.30 uur. U kunt hier gratis aan deelnemen. Mocht
u het memory bord willen houden bedragen de kosten 5 euro voor
het gebruikte materiaal. Voor meer informatie kunt u bellen met de
gastvrouwen 0297- 820979.

Totaalaanbod verpakkingen en disposables

Paardekooper opent nieuwe
store aan de Legmeerdijk
Aalsmeer - Vanaf heden heeft
Paardekooper een nieuwe Store in
Aalsmeer. Kenmerkend voor de Paardekooper Stores is het brede aanbod
aan verpakkingen en disposables,
die overzichtelijk staan geordend per
markt: industrie, food, luxe, hygiëne
en kantoor. Klanten vinden op deze manier eenvoudig de juiste producten. In Aalsmeer en omgeving is
Paardekooper één van de enige aanbieders waar klanten terecht kunnen
voor hun complete verpakkingsassortiment. Dat maakt Paardekooper
uniek in de regio.
Compleet aanbod
Dennis Willemsen, voormalig Store medewerker bij filiaal Beverwijk,
treedt op als eindverantwoordelijke
voor de nieuwe Store in Aalsmeer. Hij
licht toe: “Er zijn wel aanbieders in de
buurt van bijvoorbeeld tasjes en lintjes, maar niemand heeft zo’n compleet aanbod als Paardekooper. Wij
leveren tassen, disposables, foodverpakkingen, geschenkverpakkingen, industriële oplossingen en kantoor- en winkelbenodigdheden. Wanneer je op onze webshop kijkt zie je
wat wij allemaal te bieden hebben.
Een groot deel van deze producten

zijn direct verkrijgbaar in de Store.
We hebben ruim 7.500 artikelen op
voorraad. Daarnaast kunnen bedrijven ook bij ons terecht voor naambedrukte verpakkingen.”
Krachten bundelen
De Store bevindt zich in hetzelfde
pand als zusterbedrijf Olsthoorn Verpakkingen. Beide bedrijven zijn onderdeel van Pacombi Group. Een
strategische keuze volgens Willemsen: “Olsthoorn verpakkingen is onder meer gespecialiseerd in sierteelt verpakkingen. Denk hierbij aan
producten, zoals bloemenhoezen
en –dozen. Zij krijgen regelmatig de
vraag naar aanvullende verpakkingsoplossingen, zoals draagtassen. Met
Paardekooper naast de deur, biedt
Olsthoorn Verpakkingen haar klanten
in het vervolg een totaalpakket. En dit
geldt natuurlijk ook andersom. Door
gezamenlijk op te treden bieden we
onze klanten maximale service.” De
nieuwe Store van Paardekooper is
gevestigd aan de Legmeerdijk 281a.
De winkel is goed en gemakkelijk
te bereiken en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Kijk voor actuele openingstijden en het laatste
nieuws op www.paardekooper.nl.

Wethouder geeft startsein
reconstructie Mensinglaan
Aalsmeer - Op 20 oktober heeft
Wethouder Ad Verburg met een officiële handeling de werkzaamheden voor de reconstructie van de 1e
J.C.Mensinglaan tussen Hortensialaan en Stommeerweg en de Gloxiniastraat van start laten gaan. Omwonenden waren hierbij van harte welkom. De riolering zal worden
vervangen en de openbare buitenruimte zal nieuw worden ingericht.
De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en zijn
volgens planning 11 maart 2016 gereed. Wethouder Verburg: “Het is
wel een groot project. We combineren alle werkzaamheden, zoals de
vervanging van de riolering en waterleiding, maar ook de nieuwe inrichting van de buitenruimte. Door
deze integrale aanpak hoeft de
straat maar één keer open.”
Waterleiding
Waterleidingbedrijf PWN heeft aan-

gegeven zijn waterleiding in de
Gloxiniastraat te willen vervangen.
Vooruitlopend op hun definitieve
werkzaamheden, moeten zij eerst
een noodleiding aanleggen. Dit gebeurt in week 44 in 2015. De rest
van de werkzaamheden gaan tegelijker tijd plaats vinden met de reconstructie Gloxiniastraat. Verwachte start is week 2 in 2016. PWN zal
de inwoners nog nader informeren
over wat dit in zal houden.
Voor inlichtingen tijdens de uitvoering kunnen inwoners zich wenden
tot de toezichthouder van de gemeente Aalsmeer/Amstelveen, de
heer J. Overbeek, bereikbaar op telefoonnummer 06-26070605. De directiekeet staat ter hoogte van de
Hortensialaan. Mocht er zich een situatie voor doen waarbij maatwerk
noodzakelijk is in verband met de
bereikbaarheid, dan kunnen inwoners zich eveneens melden bij toezichthouder J. Overbeek.
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Fracties matig positief: “Beter iets dan niets”

66 Woningen en ecologisch
eiland in Dorpshaven Noord
Bouw circa 200 woningen

Fracties vrolijk gestemd
over invulling Polderzoom
Aalsmeer - Vanaf 2005 heeft de
gemeente een actief grondbeleid gevoerd voor de realisatie van
het deelgebied Polderzoom, waaronder een onteigeningsprocedure voor circa 25 percelen die nodig waren voor het realiseren van
de nieuwe infrastructuur, in de vorm
van de Nieuwe Aalsmeerderlaan. In
de Polderzoom, eerste fase, het deel
van het plangebied naast de Burgemeester Kasteleinweg (N196) heeft
de gemeente vrijwel alle eigendommen in handen, waardoor de realisatie van woningen mogelijk is.
Om het gehele initiatiefplan te kunnen realiseren, dient één particuliere eigenaar te worden betrokken.
In de vergadering van de commissie Ruimte en Economie is afgelopen dinsdag 13 oktober de startnotitie goedgekeurd door de fracties
en gaat, naar verwachting, definitief vastgesteld worden in de raadsvergadering van donderdag 29 oktober. Op basis van de startnotitie
gaat nader invulling gegeven worden aan het plan. Langs de Nieuwe
Aalsmeerderlaan worden betaalbare woningen gerealiseerd, naar verwachting circa 200 totaal, met name
appartementen in de sociale sfeer.
In de commissievergadering reageerde het merendeel van de fracties positief op het voorstel van het
college. Het feit dat hier vooral sociale en goedkope koopwoningen
gebouwd gaan worden, was vooral
debet aan de vrolijke stemming, zoals Bram Heijstek van HAC het uitdrukte. Niet vrolijk zei Dirk van der
Zwaag van de VVD overigens te
worden van alle klaagtonen. Hier-

mee doelde hij op de reacties van
belanghebbenden. Er zijn in de inspraakperiode reacties van verschillende personen ontvangen. Hierop
is een nota van beantwoording geschreven. De reacties hebben overigens niet geleid tot het moeten aanpassen van de startnotitie. Wethouder Kluis reageerde in deze vrij laconiek. “Minder positieve reacties. Het
is een gegeven.”
HAC merkte verder op dat de gemeente nog aardig wat gronden
aan moet kopen om tot ontwikkeling over te kunnen gaan. Dit werd
direct tegensproken door het CDA
en wethouder Jop Kluis. “Er is nog
één stuk van een particulier en deze
gaat de grond zelf ontwikkelen. Tenzij deze persoon zaken gaat doen
met ontwikkelaar Bohemen, maar
de gemeente is niet voornemens
deze grond alsnog aan te kopen.”
Afsluiting Stommeerkade?
Een andere vraag kwam van Sunny
Lakeveld van PACT. Zij vroeg of de
Stommeerkade na de ontwikkeling
afgesloten wordt voor doorgaand
verkeer. Volgens haar gaan de bewoners hier vanuit. Eppo Buskermolen van het CDA gaf als eerste antwoord. Het wel of niet afsluiten van
de Stommeerkade komt pas aan de
orde bij de herontwikkeling van de
Burgemeester Kasteleinweg (N196).
Wethouder Kluis beaamde dat hierover pas gesproken wordt bij het
ontwerp-plan voor de N196. Overigens wordt vooralsnog niet uitgegaan van afsluiting, maar een beslissing in deze volgt pas in een later stadium.

Aalsmeer - Hij werd op z’n vingers
getikt, wethouder Tom Verlaan, door
Dick Kuin van AB en Ronald Fransen van PACT tijdens de behandeling van de startnotitie Dorpshaven
Noord. In dit gebied aan de Lijnbaan (gedeelte tussen de Ringvaart
en de kerk) zouden in eerste instantie prijzige, losse woningen op eilanden gebouwd gaan worden. Hier
bleek weinig animo voor en projectontwikkelaar Synchroon besloot
het woonplan te veranderen. Er
werd een idee gepresenteerd met
meer dan honderd woningen in diverse prijsklassen. Dit vond de gemeenteraad een beetje te dicht bebouwd en opnieuw moest achter de
tekentafel plaats genomen worden.
Nu is de ontwikkelaar gekomen tot
66 woningen totaal in verschillende categorieën met een extra speelveld voor de wat oudere jeugd en
de aanleg van een openbaar gebied
langs de Ringvaart, de zogenoemde
Stepping Stone als onderdeel van
de Groene As. Met het ecologisch
eiland op de kop van het plangebied wordt ingezet op een ontwikkeling van maximale beleving aan
het water voor inwoners en bezoekers. ‘Buren’ van de nieuwe bewoners worden, zo hopen de gemeente
en de provincie, onder andere waterspitsmuizen, ringslangen, salamanders, padden en kikkers.
Minder verdichting
“De ontwikkelaar is Aalsmeer tegemoet gekomen in haar wensen”, zo
zei wethouder Verlaan tijdens de gezamenlijke vergadering van de commissies Maatschappij en Bestuur
en Ruimte en Economie op donderdag 15 oktober. Voor realisatie
van het speelveld is 1 woning, nabij de kerk, komen te vervallen. De
parkeernorm kwam, net als bij alle nieuwbouwplannen, aan de orde.
Deze is volgens de wethouder 2,1
en dit is exclusief de al twintig aangelegde parkeerplaatsen achter bij
kerk en met nog een tiental openbare plekken wordt de norm ‘opgekrikt’ tot 2,4. Matig positief waren de
fracties. “Beter iets dan niets”, zo zei

Olie op wegdek

In november grote bladronde

Meerlanden houdt samen met
inwoners de straten bladvrij
Aalsmeer - De herfst en het vallen
van bladeren kan voor overlast zorgen. Zo kunnen bladeren een net
straatbeeld verstoren en soms zelfs
leiden tot risico’s. Vandaar dat het
jaarlijks opruimen van blad een belangrijke taak is voor de gemeenten
in samenwerking met Meerlanden.
Meerlanden start in deze periode
een campagne om inwoners van
Aalsmeer te informeren en enthousiast te maken om te helpen bij het
opruimen van blad. Op basisscholen
in Aalsmeer zullen de leerlingen volgende week een folder ontvangen
van de bladcampagne. Hierin staat
informatie over wat zij en hun ou-

ders kunnen doen om te helpen. Zo
kan iedereen het blad natuurlijk gewoon kwijt in de gft-container, maar
er kan ook samen met de buren actie worden ondernomen. Zodra de
buurt een grote bladhoop heeft verzameld, komt Meerlanden dit op
een afgesproken tijd gratis ophalen. Naast een net straatbeeld en
veiligheid op straat, heeft het opruimen van blad nog een voordeel. Het
zorgt er namelijk voor dat er in het
voorjaar minder onkruid zal groeien. Van oktober tot december loopt
de campagne over bladruimen en in
november staat een grote bladronde
op de agenda.

Naar ziekenhuis na val
van zo’n zeven meter
Aalsmeer - Maandag 19 oktober
rond 12.30 uur werden de alarmdiensten gealarmeerd voor een ongeval bij een scheepsbedrijf aan de
Oosteinderweg. Een 59 jarige man
uit Zaandam was in een loods zo’n 7
meter vanaf een steiger naar beneden gevallen. De ambulance, politie en brandweer zijn ter plaatse gegaan. De brandweer heeft het ambulancepersoneel geassisteerd. De
traumaheli is ook ter plaatse geweest, maar deze is niet ingezet om
de man te vervoeren. De 59 jarige
was goed aanspreekbaar en klaagde over een drukkende pijn aan zijn
wervels. Volgens getuigen heeft hij
in zijn val de steiger enkele malen geraakt. De man is ter contro-

le overgebracht naar het ziekenhuis. Het bedrijf heeft zelf het ongeval gemeld bij de Arbeidsinspectie. Het werk is stil gelegd tot weer
groen licht gegeven werd.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Op maandag 19
oktober om half acht in de
avond kreeg de politie een
melding dat in de Begoniastraat een auto was geparkeerd
waar olie en koelvloeistof uitlekte. Agenten zijn ter plaatse
gegaan en wisten de eigenaar
snel te traceren. De man verklaarde de auto net opgehaald
te hebben. Net na de kruising
hoorde hij een harde knal en
sloeg de auto stil. De man had
reeds de garage gebeld om de
auto ter reparatie op te halen.
De brandweer heeft de olie en
de koelvloeistof op de weg ingedamd.

Vuilnisbakken
op fietspad
Aalsmeer - Om vier uur in de
nacht van zondag 18 op maandag 19 oktober zijn op de Zwarteweg, ter hoogte van de veiling, vijf vuilnisbakken omgegooid en midden op het fietspad beland. De politie kreeg
een melding van een getuige
en is polshoogte gaan nemen.
Vijf jongens uit Wilnis en Vinkeveen reden in de buurt, maar
verklaarden de kliko’s niet omgetrapt of omgegooid te hebben. De vijf mochten hun weg
vervolgen. De vuilnisbakken
zijn overeind gezet om botsingen ermee op het fietspad te
voorkomen.

Wie mist nieuwe
bladblazer?
Aalsmeer - Vorige week
woensdag 14 oktober is in de
middag in de omgeving van het
Spoorlijnpad een man aangehouden die een nieuwe bladblazer bij zich had. De politie
vermoedt dat deze van diefstal
afkomstig is. Er is echter geen
aangifte van diefstal van een
bladblazer gedaan. Woont u in
de omgeving van het Spoorlijnpad? Kijk dan even in de
schuur of garage of de bladblazer nog wel aanwezig is.
Mocht deze gestolen zijn, bel
dan naar de politie via 09008844 voor aangifte.

Ton Smit van het CDA, gelijk hieraan
toevoegend dat de CDA de stijl van
de woningen mooi vindt. Ook Sunny Lakeveld van PACT gaf aan het
plan een verbetering te vinden met
name vanwege ‘minder verdichting’.
De VVD, bij monde van Erik Abbenhues, gaf een compliment aan de
ontwikkelaar en vond dat het plan
wel door mocht voor behandeling in
de raad. “Maar, wat we daar gaan
roepen…” Geen hamerstuk dus!
Afwijkend plan
Dick Kuin van AB had geen positief
woord over voor deze herontwikkeling. De bebouwing is niet meer
georiënteerd op de Lijnbaan en dit
was eerst wel. “Geen goede invulling. Hier willen we meer aandacht
voor. En met alleen wat extra ramen
en een deur nemen we geen genoegen.” Wethouder Verlaan had hier
niet direct een antwoord op. “We
gaan het vragen aan onze eigen
deskundigen.” En toen hij de publieke functie van Kuin (architect) er
bij betrok, werd deze furieus. “Ik zit
hier als gemeenteraadslid. Deze afwijking had hier vanavond al op tafel moeten liggen.”
Lichtelijk ongelukkig zei Ronald
Fransen van PACT te zijn over de
manier van presentatie van het vernieuwde plan. De ontwikkelaar is
langs elke fractie gegaan om nadere uitleg te geven en dit, zo vond
PACT, had de wethouder zelf moe-

ten doen. In ieder geval had hij een
betere uitleg moeten geven. Wethouder Verlaan hoefde zich voor
dit ’standje’ niet zelf te verdedigen.
Dit deed Eppo Buskermolen van het
CDA voor hem. “Wij vonden het fijn
dat de ontwikkelaar ons uitgebreid
heeft geïnformeerd. Prima, wij waren hier blij mee.” Voorzitter Wilma
Alink-Scheltema mag zichzelf een
schouderklopje geven. Ze heeft de
vergadering exact binnen de geplande tijd gehouden. Zonder vragenkwartier zou om 21.40 uur de
hamerslag voor einde vergadering
klinken. Het was precies 21.40 uur!
Volgende week raad
Volgende week donderdag 29 oktober komen burgemeester, wethouders en fracties bijeen voor de openbare raadsvergadering. Deze begint
om 20.00 uur in het gemeentehuis
en naast de startnotitie Dorpshaven
Noord gaat onder andere ook gesproken worden over woningbouw
in Polderzoom (in diepte Stommeerkade), de ontwikkeling van de postkantoor-locatie aan de Stationsweg
en het beeldkwaliteitsplan beheer
en onderhoud openbaar gebied.
Hamerstukken zijn ondermeer bestemmingsplan woonarken, eerste
herziening Schinkelpolder, ontwikkeling zorgbouw aan Herenweg 66
en heffing precariobelasting op kabels en leidingen. Belangstellenden
zijn welkom.

Scooter terug
na diefstal

Aalsmeer - Op woensdag 14
oktober is tussen negen uur in
de ochtend en zes uur ‘s avonds
een scooter gestolen vanuit de
Twijnderlaan. Afgelopen maandag 19 oktober werd de Piaggio door getuigen gespot. Rond
acht uur in de avond zag de getuige twee jongens op scooters
Wissel inrijden. De twee stopten lieten een van de scooters achter en verdwenen op
een bromfiets, grijs/blauw van
kleur. Het kenteken van de gestalde scooter is gescand en
het bleek de vijf dagen eerder
gestolen Piaggio te zijn. Een
van de daders is ongeveer 1.80
meter lang, heeft kort donker
haar en was donker gekleed.
Hij droeg geen helm. Van de
andere dader is slechts bekend
dat hij een grijze jas droeg. Mogelijk zijn er inwoners die meer
informatie over de dieven hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844.

Geen vermiste,
wel hennep

Aalsmeer - Naar aanleiding
van een melding van vermissing van een persoon, is de politie op woensdag 14 oktober
rond 1 uur in de middag naar
een woning aan de Machineweg gegaan. Agenten zijn de
woning ingegaan, maar de vermiste man is niet aangetroffen.
Wel stuitte de politie op een
hennepplantage in het huis.
Alle wietplanten en de apparatuur zijn in beslag genomen en
vernietigd. Er loopt een onderzoek naar de man en zijn mogelijke betrokkenheid bij de
hennepteelt.

Gezichtsletsel
na valpartij
Nieuwe ontwikkelingen, kans heel klein

Voorlopig geen opvang van
vluchtelingen in Bloemhof
Aalsmeer - Nieuwe ontwikkelingen
zijn er aangaande de crisisnoodopvang van vluchtelingen. In Aalsmeer
heeft het college besloten sporthal
de Bloemhof beschikbaar te stellen
voor opvang van maximaal drie dagen. De kans dat de sporthal voor
crisisopvang wordt ingezet, is inmiddels heel klein. “Het COA geeft
aan dat de behoefte aan opvang
nog steeds zeer groot is. Om echter te voorkomen dat vluchtelingen steeds opnieuw worden verplaatst, verzoekt zij gemeenten andere locaties dan sporthallen beschikbaar te stellen waar vluchtelingen minimaal drie dagen en liever langere tijd kunnen verblijven”,
zo laat burgemeester Jeroen Nobel alle leden van de gemeenteraad
weten in een brief namens het college van burgemeester en wethou-

ders. “De mogelijkheid dat een beroep op de Bloemhof wordt gedaan,
lijkt daarmee voorlopig van de baan.
Omwonenden en gebruikers van de
Bloemhof zal ik over deze nieuwe situatie informeren.”
De gemeente inventariseert op dit
moment of er in Aalsmeer locaties
zijn waar vluchtelingen langere tijd
kunnen verblijven. “Als er duidelijkheid over deze locaties is, zal ik dit
aan u voorleggen. Vervolgens is het
aan het COA of zij gebruik wenst te
maken van een mogelijk Aalsmeers
aanbod”, gaat Nobel in zijn schrijven
verder.
Hij laat tot slot weten het belangrijk te vinden dat de gemeenteraad
op de hoogte wordt gehouden van
de stand van zaken. “Uiteraard informeer ik u over nieuwe ontwikkelingen.”

Auto belandt in de sloot
Aalsmeer - Op zaterdag 17 november rond kwart voor twaalf in
de avond heeft een eenzijdige aanrijding plaatsgevonden op de Legmeerdijk. Een 51 jarige automobilist uit Kudelstaart is naast de weg
in een slootje beland. Toen agenten arriveerden werd de bestuurder
in eerste instantie niet aangetroffen.
Hij had de wagen al verlaten. Even
verderop werd een man gezien, die
natte kleren droeg. Hij had kennelijk in het water gelegen. Het bleek
de bestuurder van de in de greppel gestrande Fiat te zijn. De 51 jarige is met onderkoelingsverschijnselen per ambulance naar het VU

ziekenhuis vervoerd. Eerst heeft de
Kudelstaarter echter moeten blazen, omdat vermoed werd dat hij
alcohol had gedronken. De blaastest was positief. In het ziekenhuis
is daarom bloed afgenomen. De uitslag hiervan is nog niet bekend. De
Fiat raakte zwaar beschadigd en is
weggesleept.
Foto: Marco Carels

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Om twee uur in de
nacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober kreeg de politie via het operationele team
de opdracht om naar de Gerberastraat te gaan. Er was een
melding binnen gekomen dat
er een man op het fietspad lag
met naast zich een fiets. Agenten troffen de 52 jarige inwoner plat op zijn buik aan. Hij
had een wond op zijn neus en
ander letsel aan zijn gezicht.
De Aalsmeerder is per ambulance vervoerd naar het VU
ziekenhuis. De oorzaak van de
valpartij is bij de politie niet bekend.

Auto bekrast
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 oktober
is in Baanvak een auto bekrast.
In de blauwe Fiat zijn van voor
naar achteren diepe groeven
gemaakt. Er loopt een onderzoek bij de politie. Er zijn aanwijzingen naar de mogelijke dader.

Donkere dagen
offensief politie
Aalsmeer - Het wordt weer
eerder donker en later licht: De
donkere dagen komen er weer
aan en dit is voor de politie
aanleiding om het donkere dagen offensief weer in te zetten.
Juist in deze periode piekt het
aantal woninginbraken veelal
en dit wil de politie, samen met
inwoners, voorkomen. Wie verdachte personen ziet lopen of
fietsen in de buurt, opvallend
gedrag bespeurt van een onbekende, kan dit melden bij
de politie, graag zelfs. Er gaat
polshoogte genomen worden.
En wie een inbraak ziet, mag
direct het alarmnummer bellen. 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. Tips, hoe gebruik maken
van de service van de politie,
en wat de mogelijkheden zijn
om zelf een helpende hand te
bieden (burgernet), zijn te vinden op de website www.politie.
nl. In het politiebureau aan de
Dreef liggen ook diverse informatieve folders om in te kijken
en mee te nemen.
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kinder- en jeugdkrant
Heleboel leuke prijzen

Pompoenenspeurtocht
zaterdag in Centrum

Sporten, zwemmen en naar
de film in herfstvakantie
Aalsmeer - Voor een groot aantal
kinderen is de herfstvakantie sportief begonnen. De jongens en meiden kwamen maandag 19 oktober,
naar de Proosdijhal om gezellig met
vriendjes en vriendinnetjes deel te
nemen aan allerlei activiteiten. De
kinderen konden zwaaien aan de
ringen, springen over het paard,
klimmen in de touwen, uitleven met
balspelen, badminton spelen en onder andere deelnemen aan workshops volleybal en dans. Ook stond
een springkussen klaar en hierop
werden de grappigste sprongen ge-

maakt. De vakantie in een sportieve lijn voortzetten kan nog de hele
week.
In zwembad De Waterlelie staan dagelijks de deuren langer open voor
vrijzwemmers. En rond 11.00 en
13.30 uur organiseert het personeel
van het zwembad aan de Dreef allerlei spelletjes en wedstrijdjes in en
om het water (niet in het weekend).
Deelname hieraan is gratis.
Nog een tip: Elke dag draaien deze
week in Crown Cinema in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade
extra veel films voor de jeugd.

Aalsmeer - De winkeliers in
Aalsmeer Centrum organiseren op
zaterdag 24 oktober voor alweer de
zesde maal een pompoenenspeurtocht voor kinderen. Een leuke activiteit om de herfstvakantie mee af
te sluiten. Doe mee en wie weet win
jij een dagje Artis voor vier personen
of een van de andere leuke prijzen.
In de Zijdstraat staat op zaterdag 24
oktober tussen 13.00 en 15.30 uur
een speciale Halloweenkraam waar
de kinderen een deelnemerskaartje en een zakje griezelsnoep kunnen ophalen.
Met behulp van het plattegrondje op de kaart kunnen de pompoenen in de etalages van verschillende winkels gevonden worden. Heb
je alle pompoenen gevonden, dan
kan je de kaart tot 15.30 uur weer
inleveren bij de kraam. Verkleed komen mag, maar hoeft niet. Maar wie
verkleed komt, mag vanaf 13.00 uur

gratis op de foto bij Foto Kruyt op
het Raadhuisplein. Tijdens de wandeling kan iedereen bij Slagerij Ron
Steen in de Zijdstraat gratis eigengemaakte pompoenensoep komen
proeven! Meer zin in een ijsje? IJssalon Cadore verkoopt sinds kort
heerlijk pompoenijs. Er zijn een heleboel leuke prijzen te winnen die
beschikbaar worden gesteld door
de winkeliers in Aalsmeer Centrum.
Win je de hoofdprijs, dan mag je met
vier personen een dagje naar Dierentuin Artis in Amsterdam. Daarnaast stelt het Crown Theater kaartjes beschikbaar voor een leuke
voorstelling. Uit de goede inzendingen worden meteen na afloop van
de speurtocht de winnaars getrokken. Daarna worden de winnaars
gebeld, want de prijsuitreiking is
aan het einde van de middag! Voor
meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl

Vincent van Gogh inspireert
kinderen van de Werkschuit
Aalsmeer - In 2015 herdenken culturele instellingen het 125e sterfjaar van Vincent Van Gogh met evenementen rond het thema 125 jaar
inspiratie. Vincent van Gogh inspireert wereldwijd mensen tot op de
dag van vandaag. In Aalsmeer eert
stichting de Werkschuit in dit herdenkingsjaar de Nederlandse kunstenaar. Grote zonnebloemen uit
de Historische tuin werden hiervoor naar de het Kinder-schilder-

atelier gebracht. In het atelier bespreekt docent Annefie van Itterzon
de schilderijen van Van Gogh met
de leerlingen. Zeventien kinderen in
de leeftijd van 6 tot 12 jaar bekeken
de zonnebloem van dichtbij en gingen met krijt en verf op groot papier
aan de slag. De zonnebloemen van
de kinderen zijn vanaf 11 november
te zien in de etalage naast het Boekhuis in de Zijdstraat en natuurlijk op
facebook van de Werkschuit!

Verf op wangen en haren

DionV leert kinderen
kunst kijken en schilderen
Aalsmeer - “Hangt de Nachtwacht
er ook?” De eerste vraag die Jens
Aarsen stelde aan DionV en Jens
zag nog veel meer schilderijen. De
verhalen die DionV bij de meest wereldberoemde schilderijen vertelde
waren juist voor kinderen leerzaam
maar ook heel grappig. Ixabelle helemaal uit Friesland - keek haar
ogen uit. “Wat een rare kleding” en
een volgende opmerking: “Kijk een
man met tieten.” Dion haakte op alle
vragen met een kwinkslag in. Door
zijn vermogen om kinderen en volwassenen te blijven boeien werden de acht zalen met 200 schilderijen vanaf middeleeuwen tot heden met aandacht bekeken. Op zijn
vraag na afloop “vonden jullie het
leuk?” werd een volmondig ‘ja’ geantwoord. “Zo en nu hebben jullie
heel veel schilderijen gezien en nu
gaan wij zelf een schilderij maken!”
Het atelier van DionV is een op zich
al een kijkje waard. Een huiskamer
van Jan Steen met klodders en vegen verf waar je maar kijkt. De kinderen kregen een overall aan, want:
‘Moeders zij worden lekker vies!’
Eerst werd er door het kroost nog
op voorzichtige wijze wat verf op

het doek aangebracht tot DionV liet
hoe hij altijd zijn schilderijen maakt.
Toen gingen de kinderen helemaal
los. “Grote mensen durven zich niet
vies te maken, maar jullie moeten
dat juist leren.” Het schilderplezier
werd steeds groter en verf op wangen en haren wat gaf dat nu? “Met
water is het er zo weer uitgewassen’” verklaarde DionV aan een bezorgde moeder. De schilderijen werden steeds fraaier en fraaier, prachtig van kleur en lekker wild. Ixabelle
weet het zeker…zij gaat hier terug
komen met haar klas. “Mijn meester
houdt ook van kunst.” En ook Jens
wil dit nog wel vaker meemaken.
Moet hij even wachten tot hij jarig
is dan mag hij nog een keer met zijn
vriendjes terug. De eigen gemaakte schilderijen waren nog te nat om
mee te nemen maar de kunstenaars
in spé weten wel al waar hun schilderijen thuis komen te hangen! Wie
ook een kunstreis door de eeuwen
wil maken, de schilderijen van de
grote meesters zijn te bekijken in de
Studio’s Aalsmeer. Zie de website
van DionV inmiddels een nationale
beroemdheid www.dionv.nl
Janna van Zon

Schrijfster Anne Pek op bezoek bij de groepen 8 van de Antoniusschool.

Kinderboekenweek gevierd
op alle basisscholen
Aalsmeer - Van 7 tot en met 18
oktober vond de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Natuur, wetenschap en techniek stonden dit
jaar centraal onder het motto ‘Raar
maar waar!’. Op veel basisscholen
in Aalsmeer en Kudelstaart is aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Een aantal scholen organiseerde een boekenmarkt of nodigde in samenwerking met boekwinkel het Boekhuis een schrijver
of illustrator uit. Voor de kinderen
een leuke ervaring om van een ‘echte schrijver’ te horen hoe een kinderboek wordt bedacht en gemaakt!
Op de Antoniusschool bracht
schrijfster Anne Pek een bezoek aan
de groepen 8. Zij vertelde over haar
recent verschenen boek ‘Erop of eronder’, dat spannende verhalen bevat over het eeuwigdurende gevecht
van Holland tegen het water. Anne had onder andere mooie plaatjes van Kudelstaart in vroeger tijden
bij zich om haar verhaal te illustreren. De Antoniusschool had dit be-

zoek gewonnen tijdens de jaarlijkse
scholenavond van het Boekhuis.
Op de OBS Kudelstaart konden de
kinderen van groep 1 tot en met 4
luisteren en kijken naar kinderboekenillustrator Lisa Brandenburg uit
Amstelveen. Lisa heeft al voor uiteenlopende kinderboeken illustraties gemaakt, waaronder voor de
prentenboekenserie over heksje Ella. Zij liet de kinderen onder meer
zien hoe zij zulke mooie tekeningen
maakt. Ook basisschool De Graankorrel kreeg een schrijfster op bezoek. De leerlingen konden luisteren naar en vragen stellen aan Anke Kranendonk, een ervaren kinderboekenauteur die schrijft voor verschillende leeftijden. Er werd aandachtig geluisterd en ook hier zijn
de kinderen vast en zeker naar huis
gegaan met veel leesinspiratie!
Zo is de Kinderboekenweek elk jaar
weer een feestelijke periode die bijdraagt aan de leesbevordering van
heel veel kinderen.

Voor groepen 3 tot en met 8

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

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

Zit jij in groep 6, 7 of 8? Doe mee!

Kerstmusical voor en door
kinderen uit Aalsmeer
Aalsmeer - Ook deze kerst wil de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
met en voor kinderen een kerstmusical instuderen. Deze zal worden
uitgevoerd op zondag 13 december in de kerk in de Zijdstraat. Iedereen die dit leest mag dit als een
uitnodiging zien om mee te doen.
Het kost niets, behalve jouw energie, inzet en toewijding. Het bekende kerstverhaal over Jozef en Maria wordt verteld op een grappige,
vrolijke manier. Zoals in het bijbelverhaal, maar dan toch net even anders. Met engelen als motorbende,
slaperige herders en een norse koning. De koning wil laten uitzoeken
hoeveel inwoners zijn land precies
telt, maar dan ook heel precies. Als
hij hoort dat er een nieuwe koning
is geboren, gaat hij op zoek. Er zijn
veel liedjes, leuke teksten en genoeg manieren om je op het podium te presenteren.
Zit je in groep 6, 7 of 8? Vind je
het leuk om te zingen, een rolletje
te spelen, met een groep kinderen
naar een voorstelling toe te werken
of misschien wel een dans mee in
te studeren? Dan ben je welkom om
mee te komen werken aan dit project. Er wordt op zaterdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur en op maan-

dag van 15.30 tot 16.45 uur (meteen na schooltijd) geoefend. Adres
is: Zijdstraat 55 in het Centrum. De
eerste repetitie is op maandag 26
oktober. Aanmelden of een vraag
stellen kan via de mail: janbroere@
kpnmail.nl

Idee: ‘hoekbakken’

Prijs groep 7 De Hoeksteen
bij Milieuhelden-wedstrijd
Aalsmeer - Groep 7 van pc basisschool De Hoeksteen is in de prijzen
gevallen bij de Milieuhelden-wedstrijd van de gemeente. Verschillende scholen werden na de zomervakantie overvallen door de Milieubende. De Milieubende is een groep
acteurs die namens de gemeente de
scholen onverwachts binnenloopt
om groepen 7 en 8 te bezoeken. De
acteurs zetten de leerlingen aan tot
nadenken over oplossingen voor de
huidige milieu- en klimaatproblematiek. Na het bezoek van de Milieubende ging groep 7 van De Hoeksteen enthousiast aan het werk. Er
werd een boek samengesteld vol
ideeën voor een schonere en meer
duurzame omgeving. En wat bleek?
De inzending viel in de prijzen. De
gemeente heeft drie winnaars geselecteerd, waaronder de inzending
van De Hoeksteen. Op 14 oktober
werden de leerlingen uitgenodigd
voor de feestelijke slotbijeenkomst
in het gemeentehuis van Aalsmeer.

Elk van de drie geselecteerde groepen mocht de milieuplannen presenteren. Een deskundige jury bepaalde de uiteindelijke winnaar. De
presentatie van De Hoeksteen bestond uit de milieugroep LIVE. Een
Actiegroep die door de leerlingen
zelf is bedacht. Zelf in actie komen
voor het milieu, is hun boodschap.
Ze zijn ook zeker van plan om dat te
doén en benadrukten dat met een
actie-lied. Daarnaast werd het idee
van ‘hoekbakken’ gepresenteerd.
Nieuwe afvalbakken op De Hoeksteen, gemaakt van duurzaam materiaal. De deskundige jury stond
onder leiding van Jop Kluis, wethouder Duurzaamheid en Milieu. Hij
maakte de uitslag bekend. Groep
7 van De Hoeksteen behaalde een
mooie tweede plaats na groep 7 van
de Antoniusschool. Een professionele songwriter bezoekt binnenkort
De Hoeksteen en zal het Actie-lied
tijdens een workshop op school opnieuw vormgeven.

Jeugdschaakcompetitie

Flora ‘Chess Queen’ AAS
Aalsmeer - Vrijdagavond 16 oktober werd er na de lessen weer enthousiast geschaakt bij AAS. Luuk
Valkering rekende snel af met Gijs
Wentzel, maar wordt gevolgd door
de broeders Hagenberg. Of zoals ze
zelf zeggen Hagenberg Power! Simon won met herdersmat van Jasper en Willem won netjes met zwart
van Tim. Flora Hagenberg kon de
goede lijn van vorige week niet
doorzetten en verloor van Stijn. Wel
is ze duidelijk de Chess Queen van
AAS.
Merlijn Kolk is nieuw bij AAS, maar
heeft de smaak te pakken, na remise in de vorige ronde werd er nu gewonnen van Sam. Andere Sam heeft

het helaas druk met voetballen en
was daardoor afwezig.
De stand na 5 ronden:
1. Luuk Valkering
4,5
2. Simon Hagenberg
4
3. Willem Hagenberg
3
4. Gijs Wentzel
2,5
5. Jasper Springintveld
2,5
6. Stijn de Haan
2,5
7. Christiaan Baraya
2
8. Tim Wisse
2
9. Flora Hagenberg
1,5
10. Merlijn Kolk
1,5
11. Kevin van den Berg
1
12. Rune Kaslander
1
13. Sam Lakerveld
1
14. Sam Ramaker
0
Door Ben de Leur
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Voetbalwedstrijd tegen Real Sranang

Handbal Eerste Divisie

RKDES stijgt met stip naar
plaats vijf na prima pot
Kudelstaart - RKDES moest voor
de zevende competitie ronde zondag naar Real Sranang, een ploeg
die één positie boven RKDES bivakkeerde op de ranglijst. De plaatselijke FC moest zonder aanvoerder en
tevens de buffel van de ploeg Roy
Endhoven beginnen. Hij had thuis
de tafel een knietje gegeven en dat
vond de tafel, maar ook zijn knie niet
zo leuk. Door dit gemis moest Mischa v/d Scheur naar de achterste
lijn verhuizen en stond goodold Gijs
Lentjes op het middenveld. Ook was
er een plaats ingeruimd voor Jeroen Bakker die Frank Brugman uit
de basis hield. Real Sranang zat er
direct boven op en was fysiek sterk
en maakte het de Afas/Nieuwendijk brigade behoorlijk lastig. Geen
moment kregen de Dessers de kans
om de bal te controleren, laat staan
om er aanvallend iets goeds mee
te doen. Kleine kansjes waren er in
het begin alleen voor de Amsterdammers. Goed kwam RKDES weg
toen Mischa v/d Scheur een aanvaller binnen de zestien meter naar de
grond trok, maar de scheidsrechter
zag er gelukkig niets in. Toch had
de 1-0 op het bord moeten staan,
het was Mischa v/d Scheur die heel
slordig de spits van Real Sranang
een bijna niet te missen kans bood,
maar zijn inzet ging net naast. Lars
Winters testte de vuisten van de
keeper van Real Sranang en even
later kreeg hij opnieuw een uitstekende kans. Geheel vrij voor de keeper joeg hij de bal helaas ver over
het doel. Ook een afstand pegel van
Robin v/d Steeg verdween naar de
schreeuwende
halsbandparkieten boven in de bomen. De tweede
helft begon net als vorige week tegen Aalsmeer zeer goed. Bij een uitstekende aanval kwam de bal voor
de voeten van Maarten van Putten, maar ook zijn prima schot werd
evenzo prima gekeerd door de Real
Sranang keeper.
Maar uit de daar uit volgende corner was het wel raak. Het was Robin
v/d Steeg die de bal prachtig diagonaal in de kruising kopte. RKDES
kreeg de tweede helft steeds meer
grip op de snelle behendige mannen van de Amsterdammers. Chiel
Kok kwam in de ploeg voor de leeg

gespeelde Lars Winters. Hij nam in
de defensie plaats en Mischa v/d
Scheur kwam weer op zijn vertrouwde middenveld positie te spelen. Rutger Spaargaren werd onreglementair op rand zestien gestopt,
dus nam Ivo Lentjes weer achter de
bal plaats. Voor de derde keer wist
hij dit seizoen, zij het via de muur, de
bal binnen te schieten. Beetje mazzel, maar de 0-2 stond op het niet
aanwezige scorebord. In deze fase
gaf de plaatselijke FC ondanks het
aandringen van Real Sranang nagenoeg niets weg. Sterker nog, het
had 0-3 moeten zijn als Jeroen Bakker alleen voor de keeper raak had
geschoten, maar dat deed hij niet.
Via de teen van de keeper verdween
de bal langs de verkeerde kant
langs de paal. Twintig minuten voor
tijd kwam Real Sranang toch op 1-2.
Uit het niets vandaan stond plotseling een speler voor de goal en hij
schoot beheerst binnen.
Startschot voor Real Sranang om alles op alles te zetten om toch nog de
gelijk maker te forceren, hachelijke
momenten voor de Afas/Nieuwendijk brigade, maar keeper Tijn Kraak
hield met een paar fantastische reddingen zijn doel schoon.
Spannend, spannend en nog eens
spannend waren de laatste slopende minuten. Real Sranang zetten met man en macht aan, maar
er kwam ook ruimte voor de Kudelstaartse ploeg. Raymond Baars
kwam prima door, maar vond de
keeper op zijn weg. De achterhoede onder leiding van de ingevallen Chiel Kok probeerde het doel
schoon te houden en dat lukte. Sterker nog in de 95ste minuut maakte
Jeroen Bakker aan alle onzekerheid
een eind door droog raak te knallen:
1-3 en dit werd tevens de eindstand.
Al met al een prima overwinning
tegen één van de betere ploegen
in deze competitie. RKDES stijgt
met deze overwinning naar de vijfde plaats. Volgende week is er een
vrij weekend, maar over twee weken speelt DES thuis tegen de nog
ongeslagen koploper Martinus. Dat
wordt nog een mooi gevecht, kom
dus gerust de jongens aanmoedigen aan de Wim Kandreef.
Eppo

Basketbalwedstrijd tegen Harlem Lakers

Gebroeders Booij scorend
lichtpunt bij BVA U22
Aalsmeer - In een wedstrijd met
een vreemd scoreverloop dat uitliep
op een verlenging trok de U22 van
Aalsmeer helaas net aan het kortste eind. In de eerste periode was de
wedstrijd tussen Aalsmeer en Harlem Lakers volkomen in evenwicht
met 12-12. In de tweede periode
speelde Aalsmeer 5 minuten lang
zeer goed basketball zodat er een
mooie voorsprong van 27-16 werd
opgebouwd. Om onbekende redenen zakte Aalsmeer zeer ver weg en
bleek dat het jonge team dus nog
steeds heel kwetsbaar is. Men ging
achter de tegenstanders aanrennen, kwam dus steeds een fractie
van een seconde te laat en Harlem
Lakers profiteerde daar optimaal
van met een 0-16 tussensprint. De
rust (27-32) bracht wederom de gelegenheid om een en ander te recapituleren. In de tweede helft begon
Aalsmeer dan ook opnieuw voortvarend en na de derde periode stond
er een op dat moment verdiende

voorsprong van 49-41 op het bord.
Aanvallend gaven overigens teveel
Aalsmeerse spelers niet thuis en de
scorende inbreng kwam vrijwel uitsluitend van Dani en Vince Booij
(goed voor 28 en 22 punten). Onder de borden waren de centers van
Harlem Lakers veel nadrukkelijker
aanwezig. De Aalsmeerse centers
Thijs Wijfjes, Aaron van Daalen en
Ryan Kenter kwamen dan ook met
z’n drieën niet verder dan 4 schamele punten. Een aderlating betekende
bovendien het geblesseerd uitvallen van Willem Keessen die met een
goede wedstrijd bezig was.
In de vierde periode sloeg opnieuw onnodig de paniek toe en
kwam Harlem Lakers in de slotseconde zelfs op gelijke hoogte (6464) waarna een verlenging volgde.
Daarin bleek Harlem Lakers op het
juiste moment op voorsprong te komen en de Amsterdammers gingen
dan ook met een overwinning van
74-71 naar huis.

Dames winnen met dubbele
cijfers van Foreholte

Basketbalcompetitie

Opnieuw winst voor HS1
Aalsmeer - Zaterdagavond speelde het eerste herenteam van BV
Aalsmeer tegen US3. De wedstrijd
leek een eenvoudige overwinning
voor Aalsmeer te gaan worden maar
door ongeconcentreerd spel kon
Aalsmeer de wedstrijd niet op slot
gooien en werd het verschil nooit
meer dan 10 tot 15 punten. Eindstand 62–51 voor Aalsmeer. Na het
goede gevoel van vorige week waren de Aalsmeerders er op gebrand
om tegen het derde team van US
flink aan te pakken. Coach Buskermolen zette direct een pressing
team op het veld om de tegenstander snel op achterstand te zetten. De
tactiek werkte niet, de Amsterdammers speelden slim de press weg en
scoorden tegen de 1-3-1 zone met
een paar goede driepunters.
De tactiek werd veranderd en er
werd een strakke man-to-man op
het veld gezet. Het effect was stukken beter en Aalsmeer kon uitlopen
naar een voorsprong van 11 punten. Vooral Tijs Buskermolen liet van
zich spreken door 3 driepunters te

raken en een wereldassist te geven op Steven Kooij die de op kanonskogelsnelheid aankomende bal
perfect onder controle bracht en
Zo twee punten kon scoren. Maar
in deze hogere competitie kunnen de spelers zich niet veroorloven
om gas terug te nemen en toen de
rust aanbrak stonden de Aalsmeerders slechts 8 punten voor 35 – 27.
In de tweede helft werd er hard gespeeld en kon Aalsmeer door scores
van Joris van Leeuwen uitlopen naar
een voorsprong van 14 punten (47–
33). In plaats van door te drukken en
de wedstrijd te beslissen rommelde
Aalsmeer en scoorde een periode
van 4 minuten geen enkel punt. Gelukkig zat de verdediging wel goed
dicht en kon US slechts door het
scoren van vrije worpen 4 punten bij
elkaar schrapen. Uiteindelijk werd
de vierde periode een verplicht nummer. Beide partijen scoorden puntje
om puntje en de eindstand van 6251 betekende voor de Aalsmeerders
weliswaar twee punten maar niet
met slim en goed teamspel.

Voetbal zondag

FC Aalsmeer wint met ruime
cijfers van Geinburgia
Aalsmeer - De glans van de overwinning was er gauw af bij gehele
aanhang van FC Aalsmeer zondag.
Het was Jeroen Ezink, die hiervan
de veroorzaker was. Het was vijftien
minuten in de tweede helft dat hij
in aanraking kwam met de doelman
van Geinburgia Bas de Gans, die
buiten zijn schuld, bovenop Ezink
kwam. Na controle in het ziekenhuis bleek dat Jeroen zijn scheenbeen gebroken had. Volgens leider
Peter van Vliet is Ezink voorlopig uitgeschakeld. Vandaag is de operatie.
Terug naar de wedstrijd. Geinburgia liet zich niet zomaar van het
veld spelen. In de eerste helft was
het vertoonde spel van de bezoekers heel niet slecht en creëerden
de nodige kansen. En dat resulteerde na een mooie dieptepass op Mario van Leijen, de FC Aalsmeer verdediging greep niet in, en van Leijen bracht zijn elftal op een 0-1
voorsprong. Men moest bij de FC
Aalsmeer wachten tot de vijf en
twintigste minuut op de gelijkmaker.
Het was Jeroen Ezink, wie anders,
die voor de 1-1 tekende. Het hardwerkende team van trainer Monnich
kreeg de nodige kansen. Alexander Goes, overal aanwezig, en Dani
Calmez zorgden ervoor dat de verdediging van Geinburgia handen
vol werk kregen. De 2-1 lag op de
schoen van Jeroen Ezink, in de veertigste minuut, maar hij miste finaal.
Geinburgia was in vier en veertigste
minuut ook dicht bij een doelpunt,
maar de doelman van FC Aalsmeer,
Jeremaih Veldman wist erger te

voorkomen. De tweede helft was eigenlijk geheel voor de FC Aalsmeer.
Gelijk in de acht en veertigste minuut een kans voor de gasten, maar
geluk stond ze in de weg. In de zestigste minuut was daar de blessure van Jeroen Ezink, zoals boven beschreven. De met een lichte blessure aan de kant gehouden Lennart
Eberharter was zijn vervanger. Gelijk kwam er meer dreiging van de
FC Aalsmeer kant. Barry Spingintveld en Dani Calmez zagen hun gezamenlijk opgezette aanval door
toedoen van de Geinburgia verdediging onschadelijk werd gemaakt.
Het was nu de periode dat de FC
Aalsmeer volkomen de dienst uitmaakte. 2-1 Werd het in de twee
en twintigste minuut door Damian Veldman. Alexander Goes was
de man achter het voorbereidende werk waaruit de 3-1 tot stand
kwam. Dani Calmez zorgde na een
prachtig doelpunt voor deze voorsprong. Nog geen vijf minuten later
was daar de 4-1. Weer door Calmez.
Geinburgia was geheel uitgeteld in
deze fase van de wedstrijd. Maar de
beker was nog niet leeg. 5-1 Werd
het door Mark Schut, uit een vrije
trap wist hij probleemloos de doelman van Geinburgia, Bas de Gans,
te passeren.
En daarmee kwam een einde aan
deze prima wedstrijd met helaas wel
de beenbreuk voor Jeroen, maar
volle winst: 5-1. Komende zondag
25 oktober zijn er geen competitie
wedstrijden.
Theo Nagtegaal.

Aalsmeer naar Bocholt en
thuis tegen Volendam
verende wedstrijd te worden. Aanvang wedstrijd 20.15 uur.
Op dinsdag 27 oktober wordt in de
Bloemhof de inhaalwedstrijd FIQAS
Aalsmeer tegen Kras/Volandam gespeeld. Het is een wedstrijd uit de
zes ronde BeNe-League die nog
moet worden in gehaald. Eerder in
het seizoen wisten de Aalsmeerders
de uitwedstrijd in Volendam met 3027 te winnen, maar ontmoetingen
tussen deze twee ploegen zijn altijd
zeer spannend! De streekderby begint dinsdag om 20.00 uur. Mis het
niet!
Aalsmeer 2 periodekampioen!
Het tweede herenteam van FIQAS
Aalsmeer won zondag met grote cijfers van Hurry Up 2 (35-20) staat
na zes gespeelde wedstrijden in de
Eerste Divisie ongeslagen bovenaan
én heeft de eerst periodetitel op zak.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 28 oktober vanaf 14.00 uur in
het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het klaverjassen op 14 oktober is gewonnen door Martin van
Stijn met 5475 punten, gevolgd door
Wil van Es met 5427, Wim Reuling
met 5423 en Ubel van der Blom met
5274 punten.

Programma
handbal
Zaterdag 24 oktober:
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, E1–Havas
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1–Zeeburg
10.55 u: FIQAS Aalsmeer, D3–RKDES
11.05 u: FIQAS Aalsmeer, jongens C1–Volendam
11.45 u: FIQAS Aalsmeer, D2–Havas
12.05 u: FIQAS Aalsmeer, jongens C2–VOC/VTC
12.35 u: FIQAS Aalsmeer, D4–Celeritas
Zondag 25 oktober:
11.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens B2–Tachos
11.10 u: FIQAS Aalsmeer, heren A1–Volendam
(Jeugddivisie)
12.10 u: FIQAS Aalsmeer, jongens B1–Nieuwegein
(Jeugddivisie)
12.35 u: FIQAS Aalsmeer, dames 2–Leidsche Rijn
13.20 u: FIQAS Aalsmeer, heren 4–Blokker

Koppelkaarten BV
Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 23 oktober is er
weer koppelklaverjassen in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is welkom, aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf
19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Zaterdag 31 oktober is er
kwartmarathon klaverjassen. Aanvang 10.00 uur, inclusief lunch tot
circa 16.30 uur. De kosten bedragen 10 euro per persoon. Opgeven
bij Paul Schouten via 0297-325222
of vrijdag in de zaal.

Wedstrijden
veldvoetbal

BeNe-League handbal

Aalsmeer - Na een weekend zonder wedstrijd moeten de mannen
van FIQAS Aalsmeer het aanstaande zaterdag 24 oktober gaan opnemen tegen het Belgische Achilles
Bocholt. De Belgen staan momenteel op de vierde plaats in de BeNe-League, waar de Aalsmeerders
de tweede plaats bezetten. Bocholt
won tot nu toe drie keer en verloor
even zoveel duels en staat dus op
zes punten. FIQAS Aalsmeer wist tot
op heden vier van de vijf gespeelde partijen te winnen en heeft acht
punten.
Vorig seizoen troffen de ploegen elkaar ook twee keer op BeNe-League niveau en beide keren
was het ontzettend spannend: uit
in België won Bocholt (29-28), in de
Bloemhof werd het 23-23. Dat belooft zaterdag, in sportcomplex De
Damburg in Bocholt, dus een ener-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
oktober kregen de dames van FIQAS Aalsmeer het vorig seizoen gepromoveerde Foreholte op bezoek.
Het was dan ook een aantal seizoenen geleden dat de teams tegen elkaar gespeeld hadden. Maar van
het begin af aan was al duidelijk dat
de Aalsmeerse dames deze avond
veruit de sterkste ploeg waren. Binnen tien minuten was er al een 7-3
voorsprong en die werd in het verloop van de eerste helft alleen maar
verder uitgebouwd. Daar waar de
aanval van FIQAS Aalsmeer zeer
gevarieerd was en kon rekenen veel
verschillende doelpuntenmaaksters,
ging dat bij Foreholte veel moeizamer. Dionne Visser scoorde fraai
vanaf de cirkel, waar ze mooi werd
vrijgespeeld door onder meer Samentha de Soet. Die overigens zelf
ook vaak lekker kon uithalen. Verder
was Lisa Endhoven sterk in de break
en kon Kelsey Maarse makkelijk van
afstand schieten. Bovendien stond
de Aalsmeerse dekking goed en
waren beide keepsters (eerst Manon van der Sar en later Jesse van
de Polder) zeer sterk en stopten
veel. De tegenstander kwam er gewoon niet doorheen. Zelfs in dubbel
overtal wist Foreholte niet te profi-

Wassanim Koreaans karate:

Twee gouden, vijf zilveren
en drie bronzen medailles
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
17 oktober zijn op het International Tang Soo Do tournament hele mooie resultaten neergezet door
de leden van Wassanim Koreaans
karate: Lulu jiang tweede sparring, tweede hyungs en eerste wapens. Sem Pater, tweede wapens en
tweede breektesten. Gavin luijendijk
derde sparring en eerste breektes-

ten. Cain luijendijk tweede hyungs.
Tristan van Kan derde sparring. Jaheim Aaron derde breektesten. Totaal score twee keer goud, vijf maal
zilver 3 bronzen medailles. Wederom is hoofdinstructeur Johan van
der Nald bijzonder trots op zijnlleerlingen.
Meer informatie en foto’s van dit
toernooi op www.wassanim.nl

Zaterdag 24 oktober:
F.C. AALSMEER
Junioren
Velserbroek A2 - F.C.A. A2 12.00 u
F.C.A. C1 – UVV C1
10.15 u
RKAVIC C1 - F.C.A. C3
9.30 u
De Vecht C1 - F.C.A. C4
12.30 u
F.C.A. C5 - Hoofddorp C8 10.15u
DIOS C8 - F.C.A. C6
14.15 u
Pupillen
Roda’23 D9 - F.C.A. D7
12.00 u
Meisjes
CSW MB.1 - F.C.A. MB.1 11.45 u
F.C.A. MB.2 – UNO MB.1
10.15 u
F.C.A. MD1 – Martinus MD1 10.15 u
S.C.W.
DVVA 6 - SCW 2
13.30 u
SCW 5 – Hertha 2
14.00 u
Pupillen
Pancratius D6 - SCW D1
13.15 u
SCW D2 – Amstelveen D5 12.00 u
Vrouwen
WV-HEDW VR2 - SCW VR1 12.30 u
Zondag 25 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Ankaraspor 1
(bekerwedstrijd)

14.00 u

teren. Bij rust was de voorsprong al
zo groot – 20-11 – dat de wedstrijd
in feite al gespeeld was. De tweede
helft werd dan ook een formaliteit.
Maar wel een waarin de Aalsmeerse
dames prima doorgingen met scoren. Nu waren het Anouk Markwat,
Iris van Aalst, Celina Henke en Anne
Visser die hun doelpuntjes meepikten en intussen bleef Foreholte door
ploeteren om de schade beperkt
te houden. De Aalsmeerse dames
haalden nét de 40 niet, maar wonnen uiteindelijk wel met dubbele cijfers: 39-19. Een prima opsteker en
goed voor het doelsaldo!
Zaterdag naar Hellas
Op zaterdag 24 oktober spelen de
dames van FIQAS Aalsmeer een uitwedstrijd bij Hellas in den Haag, een
ploeg die momenteel elfde staat in
de Eerste Divisie en tot op heden pas
twee punten behaalde. De Aalsmeerse dames staan een paar plaatsen
hoger. De wedstrijd, in de Hellashal
in Den Haag, begint om 19.00 uur.

Sebastiaan wint
dartcompetitie
Aalsmeer - Na een spannende
competitie tussen Sebastiaan Dolk
en Sander ter Schure werd Sebastiaan toch eerste door een 180-er,
ook al had Sander een hoge uitgooi van 85. De tweede plaats voor
hem. Daniél Stokkel is derde geworden, die een strijd leverde met Ben
van Dam,die de dubbels miste en
zo vierde werd. In de verliezersronde werd ook hard gestreden, vooral tussen vader en zoon Dolk, waar
Franklin eerste werd net even voor
pa Hans die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Iedere
dinsdagavond is er darten in ’t Middelpunt, de competitie begint om
20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur
open. Wil je ook eens ervaren hoe
het is om te darten? Dit kan vanaf
16 jaar. Heb je nog geen pijlen? Er
is een oefenset aanwezig. Deelname kost 2.50 euro per avond. Adres
is Wilhelminastraat 55.

Zabo ronde 3 in
de Proosdijhal
Kudelstaart - Zaterdagavond 24
oktober wordt de ZABO zaalvoetbal competitie voortgezet met de
derde speelronde van het nieuwe seizoen. Speellokatie is ditmaal
de Proosdijsporthal aan de Edisonstraat. Het programma ziet er interessant uit. Het avondje ZABO begint om 18.35 uur met de wedstrijd
IBH Aalsmeer tegen Koning Nieuwendijk. Om 19.20 uur is de aftrap
bij Amsec Piller tegen FC Madrevo
2015. Om 20.05 uur speelt Sportcafé de Midi’s tegen Café Sportzicht.
20.50 uur is de aanvang van LEMO
tegen Kid’s Aktief en om 21.35 uur
tenslotte is er als afsluiter de partij EZ Flower tegen Atlas Lions. Publiek is van harte welkom en de toegang is gratis. Meer info op: www.
zaboaalsmeer.nl

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer -Kaartclub Ons Genoegen nodigt iedereen uit voor een
gezellige kaartavond op dinsdag 27
oktober vanaf 19.30 uur in het gebouw van Ons Tweede Thuis in de
Hortensialaan. Zowel klaverjassen als rummicuppen staan op het
programma. Iedereen gaat met een
prijsje naar huis. Tijdens de laatste
speelavond is het klaverjassen gewonnen door B. Buys met 5724 punten, op twee Joke Buys met 5192 en
op drie R. Haussler met 5180 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Truus van der Helm met 3661 punten. Bij het rummicuppen was de
eerste prijs voor Alie Hoving met 21
punten en de poedelprijs voor Jo
van Soest met 133 punten. Kom ook
gezellig kaarten, hoe meer mensen hoe meer speelvreugde. De zaal
gaat open om 19.00 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Voetbalwedstrijd tegen DHSC

Wim van Zanten naast. Het was niet
hartverwarmend wat beide elftallen het publiek voorschotelde. Door
niet te scoren kreeg D.H.S.C. enkele kansen. Uit een corner van Mike
Korssen (beste speler aan D.H.S.C.
zijde) haalde Arnaud van Leeuwen
de bal van de lijn. Uit de vele corners
hield Mike Eman het hoofd koel en
gaf veel zekerheid aan de defensie.
Een vrije trap van Burak Sitil in de
45e minuut smoorde in het muurtje.
Zo werd de eerste helft afgesloten
met een 0-1 voorsprong. D.H.S.C.
kwam goed uit de kleedkamer en
kreeg in de 47e minuut een niet te
missen kans. Ricky Koster schoot
voor open doel naast. Ook een inzet
van Wesley Suister in de 55e minuut
werd door Burak Sitil van de lijn gehaald. D.H.S.C. ging voor de gelijkmaker en FC Aalsmeer kwam niet
meer aan aanvallen toe. Wissel 60e
minuut: Stefan van der Dussen voor
Thomas Harte (geblesseerd). Wissel
65e minuut: Roger Grootfaam voor
Bart de Jong. Een goede voorzet van
Arnaud van Leeuwen werd door alles en iedereen gemist en verdween
voorlangs. Wissel 75e minuut: Niels
de Jong voor Mitch van Friderici. Na
het opstootje werd de wedstrijd vervolgd na 28 minuten. Het slot werd
een ‘struggle for life’ voor beide
teams. D.H.S.C. voor het gelijke spel
en de FC voor de overwinning. De
FC was de gelukkige en doet met
een gedeelde tweede plaats achter koploper De Meern leuk mee in
de tweede klasse B. Komend weekend is FC Aalsmeer (zat.) vrij in verband met inhaal- en bekerwedstrijden. Zaterdag 31 oktober wordt de
competitie hervat thuis aan de Dreef
tegen A.S.C. Nieuwland uit Amersfoort. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Geelkerken gooit 136 uit

De vier toptennissers Jiske, Maike, Diede en Ruben uit Aalsmeer.
Foto: Peter Verheijen

Met Ruben Spaargaren uit Aalsmeer

Vier rolstoeltennissers
verbreken wereldrecord
Aalsmeer - Op zaterdag 17 oktober
om 16.01 uur hebben de vier Nederlandse rolstoeltennissers Jiske
Griffioen, Maikel Scheffers, Diede
de Groot en Ruben Spaargaren uit
Aalsmeer het wereldrecord rolstoeltennissen verbroken. Toen stonden
zij namelijk meer dan 24 uur op de
baan, waardoor zij het oude Australische record verbraken. Uiteindelijk
hielden de vier toprolstoeltennissers
om 18.00 uur op, waardoor het record nu op 26 uur staat.
De reden waarom de rolstoeltennissers 26 uur spelen, is omdat volgend
jaar de 26e Paralympische Spelen
plaatsvinden. Vandaar dat de recordpoging omgedoopt werd tot
Record 4 Rio. Met dit wereldrecord
is geld opgehaald voor het Fonds
Gehandicaptensport en de Paralympische campagne van de tennissers
richting Rio 2016. Tijdens de 26 uur
deden verschillende BN’ers mee. Zo
deed voormalig Wimbledon-kampioen Richard Krajicek de opening.
Verder speelden onder andere Emile Roemer, Yvonne van Gennip, Esther Vergeer en Peter Heerschop
een uur mee, om zo de rolstoeltennissers te ondersteunen. Record 4 Rio vond plaats in Tenniscenter Heuvelrug in Doorn. Het voorlo-

pig opgehaalde bedrag van de wereldrecordpoging is 25.195,87 euro.
De cheque werd uitgereikt namens
wethouder Veldhuizen, onder andere verantwoordelijk voor sport in
de Utrechtse Heuvelrug, en Monique Velzeboer. Velzeboer, voormalig
shorttrackster, is Olympisch kampioen geweest, maar zij belandde na
het oplopen van een dwarslaesie in
een rolstoel. Tegenwoordig is zij een
bekend fotograaf, onder andere van
minder-validen en topsporters. Jiske Griffioen, de huidige nummer 1
bij de rolstoeltennisdames: “Fantastisch dat we de recordpoging hebben gehaald en zo rolstoeltennis en
het Fonds Gehandicaptensport onder de aandacht hebben gebracht.
Voor ons is dit een mooie kick-off
voor het Paralympische traject dat
hopelijk volgend jaar tot goud in Rio
leidt. Met het voltooien van de recordpoging hopen we ook nog meer
geld binnen te halen voor het Fonds
en om ons optimaal voor te bereiden
tijdens de Paralympische campagne.” Op de website www.record4rio.
nl is meer informatie over het evenement te vinden. Daar kan ook nog
gedoneerd worden om het Fonds
Gehandicaptensport en de rolstoeltennissers te ondersteunen.

Kampioenschap zesjarige eventing paarden

Sanne de Jong vierde op WK

Marja Springin’t Veld Nederlands kampioen in de C-klasse.

Sjoelen, C-klasse

Marja Springin’t Veld
Nederlands kampioen
Aalsmeer - Vanwege de jaarlijkse
ledenvergadering werden er afgelopen donderdag 15 oktober maar
10 bakken gesjoeld. In de Hoofdklasse won Kees Kuypers, gevolgd
door Petra Houweling en Hans van
Leeuwen. In de A-Klasse was Marja Springin’tVeld de beste, gevolgd
door Peter van der Zalm en Elisa Houweling. In klasse B ging de
hoogste eer naar Theo van Leijden,
gevolgd door Dirk Mol en Jan Alderden. Beste speler in klasse C bleek
Jaap van Wees met in zijn kielzog
Klaas de Vries en Maria Baggen
Afgelopen zaterdag 17 oktober vond
in Almere het Nederlands Kampioenschap 20-2 plaats. Dit houdt in
dat er maar twee beurten gegooid
mogen worden in plaats van drie en
ook maar twintig stenen gebruikt
mogen worden in plaats van dertig. Slechts drie leden van Sjoelclub
Aalsmeer deden eraan mee, maar er
was wel één groot succes te vieren.
Marja Springin’t Veld werd Neder-

lands Kampioen in de C-Klasse. In
dezelfde klasse werd man Wijnand
zesde. Joke Schagen gooide in de
B-Klasse, maar werd daar slechts
15e. Het volgende NK gaat plaats
vinden op 21 november in Voorthuizen
Tijdens het NK voor teams is er in
Heemskerk een koppeltoernooi gespeeld. In de A-Klasse werden Albert Geleijn en Tiny Amsing derde.
Patrick Haring en Kees Kuypers legden beslag op de vijfde plaats. In de
B-Klasse sjoelden Wijnand Springin’tVeld en Marcel Oostrum (Zaanstad) zich naar een vijfde plek, terwijl Marja Springin’tVeld met clubgenote Joke Schagen zevende werd.
De volgende clubavond is op donderdag 29 oktober vanaf 20.00 uur
in Dorpshuis Kudelstaart. Iedereen
is vrij om een keer mee te doen en
te zien hoe leuk sjoelen is. Voor informatie en uitslagen, zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met
Mirjam van den Berg: 0297-347439.

Handbal Eerste Divisie

Dames winnen met dubbele
cijfers van Foreholte
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 17
oktober kregen de dames van FIQAS Aalsmeer het vorig seizoen gepromoveerde Foreholte op bezoek.
Het was dan ook een aantal seizoenen geleden dat de teams tegen elkaar gespeeld hadden. Maar van
het begin af aan was al duidelijk dat
de Aalsmeerse dames deze avond
veruit de sterkste ploeg waren. Binnen tien minuten was er al een 7-3
voorsprong en die werd in het verloop van de eerste helft alleen maar
verder uitgebouwd. Daar waar de
aanval van FIQAS Aalsmeer zeer
gevarieerd was en kon rekenen veel
verschillende doelpuntenmaaksters,
ging dat bij Foreholte veel moeiza-

mer. Dionne Visser scoorde fraai
vanaf de cirkel, waar ze mooi werd
vrijgespeeld door onder meer Samentha de Soet. Die overigens zelf
ook vaak lekker kon uithalen. Verder
was Lisa Endhoven sterk in de break
en kon Kelsey Maarse makkelijk van
afstand schieten. Bovendien stond
de Aalsmeerse dekking goed en
waren beide keepsters (eerst Manon van der Sar en later Jesse van
de Polder) zeer sterk en stopten
veel. De tegenstander kwam er gewoon niet doorheen. Zelfs in dubbel
overtal wist Foreholte niet te profiteren. Bij rust was de voorsprong al zo
groot – 20-11 – dat de wedstrijd in
feite al gespeeld was.
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

FC Aalsmeer (zat) naar
0-1 overwinning
Aalsmeer - Het viel allemaal niet
mee afgelopen zaterdagmiddag 17
oktober. In de eerste 45 minuten met
een licht overwicht en diverse kansen had men dit duel al voor de rust
kunnen beslissen. De tweede helft
gaf een totaal ander beeld. De 0-1
voorsprong werd met man en macht
verdedigd en met enig geluk haalde
men aan het einde van de rit de drie
punten binnen. Een klein opstootje
in de 75e minuut besloot scheidsrechter Schipper tot een afkoelingperiode en maakte het wel erg lang:
28 minuten!! De laatste 15 minuten
na de afkoelingsperiode gaven eenzelfde beeld van de tweede helft.
Een aanvallend D.H.S.C. maar onmachtig om te scoren en bij de FC,
waar doelman Mike Eman een perfecte match speelde haalde men opgelucht adem na ruim 2,5 uur voetbal inclusief rusttijd. Op het zompige D.H.S.C. veld, waar sommige FC
spelers duidelijk voor het verkeerde
schoeisel hadden gekozen gezien
het herhaaldelijk uitglijden, startte
Cor van Garderen met Bart de Jong,
Michail Kocon en Arnaud van Leeuwen in de basis. Kevin Vermeij, Eder
Gorge (geblesseerd) en Peter Neuvel (ziek) ontbraken. De eerste de
beste goede aanval aan de FC kant
leverde een doelpunt op. Een aanval
opgezet door Arnaud van Leeuwen
in de 7e minuut werd goed doorgekopt door Calvin Koster, waarna Michail Kocon het netjes in de korte hoek afmaakte, 0-1. Een prima
start maar het gaf geen rust bij de
FC. Veel glijpartijen en onnodig balverlies gaven een totaal ander beeld
dan de goede partij voetbal van een
week eerder tegen De Meern. De
FC kreeg goede kansen in de eerste
helft. Zo hadden van Friderici tweemaal en Kocon moeten scoren. Calvin Koster schoot vrij voor keeper

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - De Aalsmeerse amazone Sanne de Jong is afgelopen weekend als vierde geëindigd
op het WK voor zesjarige eventing
paarden. Dit WK van deze meest
veelzijdige tak van de paardensport
werd verreden in het Franse Le Lion
d’Anger. De pas 20-jarige amazone
was uiteraard super blij. “Mijn paard
Enjoy heeft echt alle dagen zo super
haar best gedaan, dit had ik vooraf
alleen maar kunnen dromen.”
In de eventing moeten ruiters en
paard een dressuurproef een cross
en een springparcours afleggen.
Na het eerste onderdeel de dressuur stond Sanne op plaats negen, na een geheel foutloos gereden cross en als afsluiting een foutloos springparcours stond de combinatie op plaats vier net naast het
podium. “Ik ben echt super blij. Er
reden heel veel wereldtoppers mee
met hun jonge paarden, dat ik daar
tussen als jongste ruiter als vierde
eindig is een droom. Enjoy is bij ons
geboren, ik heb haar zelf alles geleerd en dat maakt het voor mij helemaal bijzonder.”
“Vorig jaar won ik met dit paard het
Nederlands kampioenschap voor
vijfjarige eventing paarden en dat
was heel gaaf. In november ben ik
voor acht maanden naar Engeland
vertrokken om daar te trainen en
met paarden te werken. Ik zat daar
bij Andy Heffernan, een Nederlandse topruiter die daar woont. Enjoy
was samen met een ouder paard
ook mee naar Engeland. In Engeland is de sport veel groter dan hier
in Nederland en heb je echt unieke trainingsmogelijkheden. De ervaring die we in die maanden op
gedaan hebben heeft ons nu zeker
aan deze mooie klassering geholpen. Zes is voor een paard in deze
sport nog best jong en ze krijgt nu
eerst lekker vakantie. Vanaf januari

gaan we weer volop aan het trainen
voor volgend jaar, het doel is dan zeker om ook weer een paar internationale wedstrijden te rijden en verder te groeien. Ik zou ook best graag
nog een paar maanden in het buitenland gaan trainen, de Duitsers
zijn heel goed in deze sport. Misschien dat ik daar nog een tijd bij iemand kan gaan werken en trainen.
We hebben thuis ook nog meerdere
paarden in training staan, ook van
klanten, daar gaan we nu weer extra hard mee aan het werk. Hopelijk kan ik volgend jaar ook nog een
paar mooie buitenlandse wedstrijden rijden, maar dat kost natuurlijk
allemaal heel veel geld dus het moet
wel kunnen. Ik ga nu eerst genieten
en dan een plan maken voor volgend jaar.” Er werden dit jaar slechts
twee Nederlandse combinaties naar
dit kampioenschap voor jonge paarden afgevaardigd en die wisten beide in de top van klassement mee te
rijden. Een super prestatie nadat er
jaren lang geen Nederlandse ruiter
in dit kampioenschap in de prijzen
wist te rijden.

De tweede helft werd dan ook een
formaliteit. Maar wel een waarin
de Aalsmeerse dames prima doorgingen met scoren. Nu waren het
Anouk Markwat, Iris van Aalst, Celina Henke en Anne Visser die hun
doelpuntjes meepikten en intussen bleef Foreholte door ploeteren
om de schade beperkt te houden.
De Aalsmeerse dames haalden nét
de 40 niet, maar wonnen uiteindelijk wel met dubbele cijfers: 39-19.
Een prima opsteker en goed voor
het doelsaldo!

staat in de Eerste Divisie en tot op
heden pas twee punten behaalde.
De Aalsmeerse dames staan een
paar plaatsen hoger. De wedstrijd,
in de Hellashal in Den Haag, begint
om 19.00 uur.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Zaterdag naar Hellas
Op zaterdag 24 oktober spelen de
dames van FIQAS Aalsmeer een
uitwedstrijd bij Hellas in den Haag,
een ploeg die momenteel elfde

Kudelstaart - De vorige speelavond was de derde van het seizoen
van de dartclub Poel’s Eye in het
Dorpshuis van Kudelstaart. De opkomst was met 41 deelnemers wederom uitstekend. Tot vreugde van
de organisatie waren er weer enkele ‘nieuwe’ darters. De Poel’s Eye is
namelijk geen besloten club, maar
heeft zijn deuren wagenwijd openstaan voor alle darters uit Aalsmeer
en verre omgeving, man of vrouw.
De Poel’s Eye werd op zijn wenken
bediend. Uit verre omgeving (Alkmaar) kwamen bijvoorbeeld Marciano Bos, Sander Molenaar en Patrick Pasterkamp. Terwijl Sander furore maakte op het tweede niveau
(finalist) bereikte Patrick de kwartfinale op het derde niveau. Ook
nieuwkomer Marco van de Hoorn
uit Ter Aar bereikte dit stadium, net
als dame Lenny Vork. Lenny was deze avond goed op dreef, zij won in
de poule van Moreno Blom en in de
tussenronde van Piet van Overbruggen. De vierde overgebleven, nog
niet genoemde, kwartfinalist was
‘beroemdheid’ Job van Rijsse, winnaar van het vierde niveau op de vorige speelavond (wat in dit medium
niet onbelicht bleef). Ronald Baars
en Huib Gootjes bereikten de halve finale, maar de finale ging tussen
twee buren uit het Zeemanhof, Jeroen van den Helder en Remco Pannekoek. Jeroen wist uiteindelijk voor
de vijftiende keer ooit een finale bij
de Poel’s Eye te winnen (waarvan
acht op het hoogste niveau). Op het
vierde niveau bereikten Luc van de
Meer en John Guldemond de halve finale. De jeugdige Giovanni bereikte echter voor alweer de tweede keer dit seizoen de finale. Helaas voor hem ging ook deze finale verloren. Zodoende wist ‘good
old’ Jan van Zanten voor de tweede
keer ooit een finale bij de Poel’s Eye
te winnen, waardoor hij zijn winst

percentage in finales op vijftig procent bracht (twee uit vier). Al met
al bleek de Poel’s Eye dus bezocht
te worden door ‘nieuwe darters’ uit
heinde en ver, dames, ‘veteranen’
en jeugdigen. Een ideale combinatie die de gezelligheid in hoge mate bevorderde. Zoals vorige week
gemeld won William op het hoogste niveau en Danny de Hartog op
het tweede. Erik Jan Geelkerken bereikte de halve finale op het hoogste niveau en had met een mooie
136 finish de hoogste uitgooi van
de avond. De volgende speelavond
is morgen, vrijdag 23 oktober, met
hopelijk weer veel nieuwe dart liefhebbers en ‘oude bekenden’ in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Vier
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye
heeft een zogenaamd open deuren
beleid; lidmaatschap of van te voren
opgeven is niet nodig.
Winnaar Danny de Hartog (links)
naast Erik Jan met de hoogste uitgooi.

Lange afstand wedstrijd
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Zondag 18 oktober
stond in het teken van de lange afstand wedstrijd ook wel bekend als
de LAC. 17 Oceanezen aan de start
en de sfeer zat goed in de ploeg. De
meiden Mila van Duinhoven, Ebba
Vonk, Madelief Blesgraaf, Danique
Pannekoek, Nina Bellaart en Femme Bol kwamen in actie op de 200
wisselslag. Voor Mila haar debuut
en ze deed het hartstikke goed,
4.02,32 is een pracht van een tijd.
Ebba, Madelief en Nina wisten alle
drie de tijden flink aan te scherpen
waarbij Femme 1 honderdste boven
haar tijd aantikte, maar een technisch goed uitgevoerde race zwom.
De jongens Loek Boerlage, Jayden
v/d Bijl waren aardig gewaagd aan
elkaar, waarbij Loek het verschil
maakte bij de vrije slag, beide debutanten finishte in prima tijden. Liam Breebaart zwom ook een dijk
van een race en dook ruim onder de
drie minuten grens met 2.57,58. Bij
de dames wederom 5 meiden aan
de start; Naomi Visser haalde 14 seconde van haar tijd af, Olivia Schalekamp 10 seconde, Britt v/d Linden
2 seconde en Anouk Hilgers 5 seconde. Anouk haar laatste 50 meter
in de serie waren behoorlijk spannend met de rest van het veld wat
hard kwam opzetten. Myrthe van
Vierzen dacht deze afstand niet te
hoeven zwemmen en tot haar verbazing stond ze wel op het programma, en respect voor deze dame ze heeft hem wel gezwommen
ondanks dat het voor haar knieën
niet zo zalig is. De laatste twee die in
actie kwamen op de wisselslag waren Michael Masseurs die ruim een
seconde ervan af zwom en Ronald
Grove die met 2.42,43 uiterst tevreden was. Zarah Tas debuteerde op
de 200 vrije slag en liet een prachtige 3.55,48 klokken. En toen was het
tijd voor het lange werk, te beginnen
met de 400 vrije slag. Ebba zwom
een vrij vlakke race en tikte aan in
6.53,45, Mila scherpte haar tijd aan
van 7.59,86 naar 7.31,44, Madelief
een tijdsverbetering van 6 seconde,

Femme en Danqiue hadden meer
moeite met de afstand, tot 200 meter ging het goed en toen kwam de
vrouw met hamer langs, Nina die
denderde gewoon door, het meisje
naast haar in de baan zorgde ervoor
dat de dames erg gewaagd waren
aan elkaar. Loek en Jayden gingen tot 300 meter ook gelijkwaardig op toen versnelde Loek, maar
voor beide een mooi debuut en
een zeer net uitgevoerde race. Jochem van Zanten, nog herstellende
van een blindedarm operatie en net
weer in training, ging met de missie van start: lekker zwemmen, geniet ervan en zie maar waar je uit
komt; het ging super lekker 5.58,85
werd 5.49,39. Liam was ook lekker op dreef, voor het oog zag het
er lekker relaxt en zeer constant uit,
en haalde ook maar liefst 6 seconde
van zijn tijd af. De middag werd afgesloten met de 800 vrije slag. Naomi en Olivia in dezelfde serie. Beiden hadden nog nooit deze afstand
gezwommen, ze gingen ervaring
op doen op de 32 banen die hen te
wachten stond en volbrachten deze in mooie tijden. Anouk had een
missie en een schema en met hulp
van coach Paul haalde ze haar missie 12.11,97 werd 11.34,39. Myrthe
had de flow ook lekker te pakken al
was het niet het schema wat ze voor
ogen had, Britt wilde graag onder de
12 minuten grens, dat lukte net niet
op 1,58 seconde na, haar versnelling
kwam net 50 meter te laat. Michael
was behoorlijk gespannen ook voor
hem de eerste keer 32 banen vrije
slag, gelukkig heb je dan hulp van
een bordjes draaier en bij de laatste
50 meter wordt er door de official
gevloten. 12.28,41 is een mooie tijd.
De laatste van de ploeg was Ronald
en hij zwom een race waar de liniaal
langs gelegd kon worden, na 600
meter kreeg hij het zwaar en liepen
de tijden iets op, hij finishte net iets
boven de inschrijftijd. Het was een
lange wedstrijd middag, maar met
geweldige resultaten is de ploeg
huiswaarts gegaan.

Snelle tijden bij AVA baanloop
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging
Aalsmeer werd vorige week woensdag weer de maandelijkse recreatieve 3 en 5 kilometer baanloop gehouden. De uitslagen bij de 3 kilometer-loop waren als volgt: Erika
Belandi 11:37, Raymond Witteveen
11:37, Nikki Verlaan 16:04 en Nicolette Bellis in 17:07 minuut. Bij de 5
kilometer werden de volgende tijden
gescoord: Brent Pieterse 17:38, Pawel Lechoszest 18:18, Marcel Bellis
18:39, Jelle Keus 18:43, Michel Vollebregt 20:36, Toon Ligtenberg 20:42,
Martin van Wieringen 20:45, Marcel

Kraan 20:50, Barry Vredevoort 20:52,
Nico Schipper 21:12, Robin Schoorl
21:13, John Celie 21:32, Frans Woerden 22:00, Theo Rekelhof 22:13,
Wouter de Jong 22:25, Maurice
Zandvliet 22:55, Ron Wijnands 23:14,
Sonja van Zeelt 23:53, Peter Akerboom 24:40, Spencer Veen 27:11,
Tarita Baks 28:01, Marjon van der
Harst 28:25, Hans Buis 28:39, Sharon
Nieuwstadt 29:20 en Marit Karanko in 30:30 minuut. Volgende baanloop bij AVA aan de Sportlaan is op
woensdag 11 november. Meer info
via: www.avaalsmeer.nl.

