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

1

Zonnepanelen?

1 uurtje verzet

Ontvang nu de
BTW retour!
Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
KNIP- EN KLEURSALON

o.a.
Tel. 0297-321569

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

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

Val op!
Doe je fietslicht
aan in het donker.

Zie verderop in deze krant

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

HARTELUST B.V.

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

Vanavond raadsvergadering en 3 november begroting

Buurthuis tijdelijk in
VVA-kantine in Hornmeer
Aalsmeer - Op 3 november wordt
er een avond vergaderd door het
college en de gemeenteraad over
de programmabegroting voor 2017.
Eerst echter komen alle politici bijeen voor een ‘gewone’ raadsvergadering vanavond, donderdag 27 oktober. In de raadskelder gaat onder andere gesproken worden over
het bestemmingsplan Polderzoom,
het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, Stommeerkade
en Ophelialaan. Hier is de gemeente voornemens zo’n 130 woningen
te gaan bouwen. Er gaan huurwoningen, deels in het sociale segment en deels goedkopere vrije sector huur, ontwikkeld worden. Er komen appartementen en grondgebonden huurwoningen. Na goedkeuring door de raad gaan de ontwikkelaars verder met de uitwerking
en uitvoering.
Onderdak in eigen wijk
Ook op de agenda staat het voorstel om een krediet van 45.000 euro
beschikbaar te stellen voor elementair herstel van de voormalige VVAkantine aan de Dreef. In het best
karakteristieke gebouw wil de gemeente tijdelijke huisvesting geven
aan stichting Buurthuis Hornmeer.

Dit ter vervanging van het pand in
de Roerdomplaan 3 dat leeggemaakt wordt voor sloop in het kader
van de voorgenomen herontwikkeling van de locatie Meervalstraat en
Roerdomplaan.
Dit betekent dat voor de huurders
hier naar alternatieven moet worden
gezocht. De VVA-kantine is hiervoor
prima geschikt en staat in de Hornmeer, een grote wens van stichting
Buurthuis Hornmeer om onderdak
in de eigen wijk te houden. Het betreft vooralsnog een tijdelijk onderkomen, waarvan de stichting de lasten zelf moet gaan dragen. Er gaat
met de stichting verder nagedacht
worden over de mogelijkheid van
definitieve huisvesting in ontwikkelgebied Meervalstraat en Roerdomplaan.
Onderhoudsmaatregelen
Voordat de stichting de deur van de
VVA-kantine kan openstellen, dienen er onderhoudsmaatregelen uitgevoerd te worden. Zo moet de aanwezige asbest in de sauna verwijderd worden, is herstel van enkele
lekkages noodzakelijk, is rolstoeltoegankelijk maken nodig, evenals
het plaatsen van een minder-validen toilet. Tevens moeten diverse
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werkzaamheden uitgevoerd worden
aan de EGW-installaties. Het benodigde krediet van 45.000 euro is ook
nog eens inclusief ophangen van
verduisteringsgordijnen. Het college
hoopt op snelle goedkeuring door
de gemeenteraad. “De leegstaande
voormalige voetbalkantine is kwetsbaar voor vandalisme”, aldus de bestuurders. “Hoe eerder een nieuwe gebruiker er in trekt, hoe beter.”
Geen groen licht? “Het alternatief is
sloop”, besluiten b&w. De VVA-kantine valt onder het gemeentelijke
vastgoed, portefeuillehouder is wethouder Robbert-Jan van Duijn.
Beschermd dorpsgezicht
De raad vanavond, donderdag 27
oktober, begint officieel om 20.00
uur, maar start om 19.45 uur met
best een bijzonder moment. Inwoners gaan een burgerinitiatief aan
de voorzitter van de vergadering,
Jeroen Nobel, van de raad overhandigen voor het aanwijzen van een
gebied in Zuid (Spoorlaan, Geraniumstraat en Freesialaan) tot beschermd dorpsgezicht. Oh, en niet
vergeten: Bij binnenkomst in het gemeentehuis niet de trap op, maar de
trap af. Einde van de vergadering is
gepland rond 21.30 uur.

Hersenschudding
na aanrijding

Eigen technische dienst

Airco-serVice

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Commerciële
binnendienst
Het beste personeel
op detoppers
juiste plek
Het
beste
personeel
op
de
juiste plek
gezocht voor diverse vacatures!

Miele specialist
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART
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2 Katten overleven brand
in bovenwoning niet
Aalsmeer - Rond half twee in de
middag is zaterdag 22 oktober
brand ontstaan in een hoekwoning
boven de winkelgalerij op het Raadhuisplein. De politie en de brandweer waren snel ter plaatse. Dikke rookpluimen kwamen uit de ramen zowel aan de voor- als aan de
achterzijde. De bewoners waren
op het moment van de brand niet
in het huis. Ze kwamen net aanlopen en hebben, net als heel veel
nieuwsgierigen, de brandweer zien
blussen. In de woning waren twee
katten aanwezig. Brandweerman-

nen hebben de bewusteloze dieren snel naar buiten gedragen en
reanimatie toegepast. Helaas hebben de twee katten het niet overleefd. De omgeving van het huis
was door de politie afgezet met linten, zodat de brandweer de ruimte
had om het vuur te lijf te gaan. De
omstanders verzamelden zich vooral voor het gemeentehuis. De brand
was snel geblust. In het huis is veel
rook- en waterschade. De brand is
ontstaan in de keuken. Naar de oorzaak wordt onderzoek gedaan.
Foto: Marco Carels

Alarm af voor dief

kopen te hebben betaald, zo bleek.
Het alarm ging af. Het blikje fris en
de chocola zijn in beslag genomen.
De inwoner is aangehouden door
de politie en meegenomen voor
verhoor. Om half tien in de avond
is de 20-jarige heengezonden. Hij
zal zich moeten verantwoorden bij
justitie..

Aalsmeer - Afgelopen maandag
24 oktober is om drie uur in de middag een winkeldief betrapt in een
supermarkt op het Poldermeesterplein. Een 20-jarige inwoner verliet
de winkel na een deel van zijn aan-

Aalsmeer - Op donderdag 20 oktober om kwart voor twee in de middag zijn een scooter en een auto
op elkaar gebotst op de Oosteinderweg ter hoogte van de Burgemeester Kasteleinweg. Een 18-jarige vrouw uit De Kwakel reed over
het fiets- en brommerpad en wilde de Oosteinderweg oversteken
richting huis. Door de regen had zij
slecht zicht, net als de bestuurster
van de auto die vanaf de Kasteleinweg de Oosteinderweg opdraaide.
Door de botsing is de brommer over
de kop gegaan. De Kwakelse is met
een hersenschudding naar het ziekenhuis vervoerd. De auto werd bestuurd door een 65-jarige vrouw uit
Amstelveen. Zij kwam met de schrik
vrij.

Stuur en radio
weg na inbraken
Kudelstaart - In de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 oktober zijn
twee autoinbraken gepleegd in Kudelstaart. Van een in de Haya van
Somerenstraat geparkeerde Audi
A3 is het stuur gestolen met daarin de airbag en bedieningsapparatuur. In de Edisonstraat is het slot
van een Renault Twingo verwijderd
om de auto te betreden. De dieven zijn er vandoor gegaan met de
draaiknoppen van de stoelen en het
frame met radio. Beide auto’s hebben flinke schade. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via
0900-8844.

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
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
www.antennagroep.nl

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

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

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Prijzen voor Roos, Tara en Klaas

Pompoenenspeurtocht in
Centrum groot succes!
Aalsmeer - De zevende pompoenenspeurtocht in Aalsmeer Centrum afgelopen zaterdag 22 oktober
was weer een groot succes. Meer
dan 180 kinderen gingen op deze
heerlijke herfstdag op zoek naar de
verstopte pompoenen in de etalages van de winkels in het Centrum.
Het is inmiddels een traditie, de
pompoenspeurtocht in Aalsmeer
Centrum op de laatste zaterdag
van de herfstvakantie. In de etalages van vijftien winkels verspreid
door het Centrum stonden pompoenen. Met behulp van een plattegrondje dat opgehaald kon worden
bij de speciale Pompoenenkraam
in de Zijdstraat konden de kinderen op zoek naar de pompoenen.
Tussen 13.00 en 15.30 uur was het
een drukte van jewelste in de straten met kinderen en hun ouders op
zoek naar de pompoenen. Ook dit
jaar waren er veel verklede kinde-

ren op pad. De verklede kinderen
mochten gratis op de foto bij Foto
Kruyt en bij Keurslagerij Ron Steen
werd op pompoenensoep getrakteerd wat ook zeer in de smaak viel
bij het winkelend publiek.
Heel veel kinderen wisten alle pompoenen te vinden. Direct na afloop
van de speurtocht werden de prijswinnaars getrokken en gebeld. De
prijzen, die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende winkeliers in het Centrum, konden zaterdagmiddag meteen opgehaald worden. In totaal zijn er 20 prijzen uitgereikt. De hoofdprijs, 4 toegangskaartjes voor het Nemo Sciencemuseum in Amsterdam, is gewonnen
door de 8-jarige Roos. De Icewatch
horloges, beschikbaar gesteld door
Sparnaaij Juweliers, zijn gewonnen
door de 8-jarige Tara en de 9-jarige Klaas. Kijk voor meer foto’s op
www.meeraalsmeer.nl
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ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

‘De Kinderbrug’ in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Zondag 30 oktober
wordt er voor de eerste keer in de
Ontmoetingskerk een (groot)ouderkind viering gehouden. Het thema is
‘de kinderbrug’. Het wordt een verrassende interactieve dienst, waarbij voor jong en oud iets te zien, te
beleven en te doen is. Iedereen is
uiteraard welkom, Er wordt gehoopt
op veel (klein)kinderen. De viering
begint om 10.00 in de kerk aan de
Werf.

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 aan de Zwarteweg 36 heeft een kleine kapel in
huis. Zij stelt deze kapel open om
met elkaar een meditatieve viering
te houden op vrijdagavond 28 oktober om 20.30 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren! Welkom.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 2 november is er van 9.30 tot 11.30 uur
gelegenheid voor inloop en ontmoeting.
Onder het genot van koffie en/of
thee even gezellig bijpraten. Hartelijk welkom allemaal in de OostInn in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297-321636
of kijk op de website oosterkerkaalsmeer.nl.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 2 november houdt de SOW gemeente haar maandelijkse koffie-inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje
te schrijven aan zieke mensen of om
een gesprek van mens tot mens te
hebben. Komt ook en neem gerust
iemand mee.

Column 19

DaarOM
Door Willem Nijkerk

Vrijdag in AH Kudelstaart

2e Verkoopdag handwerk
van het Rode Kruis
Aalsmeer - Komende vrijdag, 28
oktober, staan de vrijwilligers van
het Rode Kruis voor een tweede keer in de Albert Heijn in Kudelstaart. Van 09.00 tot 17.00 uur
kunnen allerlei handgemaakte babycadeautjes, zoals mutsjes en
slabbetjes, gekocht worden.
De eerste verkoopdag, 30 september, was heel succesvol, maar in
de kraam zijn gelukkig veel truien,
sjaals en warme sokken te vinden.
Van de opbrengst worden nieuwe
materialen gekocht, zodat de deelnemers aan de handwerksoos weer

kunnen haken, breien en borduren.
Niet in de gelegenheid vrijdag langs
te komen? De dames van de handwerksoos en hun producten zijn elke maandag van 14.00 tot 16.00 uur
te vinden in Zorgcentrum Aelsmeer.
Geïnteresseerd in handwerken bij
het Rode Kruis? Iedereen is welkom en kan altijd even komen kijken of meteen meedoen. Deelname
aan de soos is gratis en voor koffie en thee wordt gezorgd. Mail voor
meer informatie over de handwerksoos naar: aalsmeer.rodekruis@
gmail.com.

Gastspreker is Jan Dreschler

Thema Amsterdam bij
inloopcentrum in Irene
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag
wordt in het inloopcentrum in gebouw Irene een thema besproken.
Het is een seniorenmiddag waarbij de herinneringen tellen. Naast
Aalsmeer, Rijsenhout, Haarlem en
Schiphol heeft ook Amsterdam een
plaats in de agenda gekregen. In
de eerdere Amsterdamse bijeenkomst werden op het scherm foto’s
van een boottocht vanuit Aalsmeer
naar de grote stad bekeken. Deze vrijdag 28 oktober gaat Jan Dreschler, oud directeur van zorgcentrum Aelsmeer, met de aanwezigen
in gesprek over bezienswaardigheden in Amsterdam, zoals de Dam
met het monument en het paleis.
Jan kan putten uit een grote hoeveelheid kennis en vertelt graag.
Senioren worden van harte uitgenodigd om mee te komen luisteren en
mee te praten. De middag start om

14.00 uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12 en duurt tot 16.00 uur.
Na Amsterdam is vrijdag 4 november Aalsmeer weer aan de beurt met
Wim Roodenburg als gastspreker.

Handwerken in
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Handwerken ook
jouw/uw hobby? Kom dan gezellig
op woensdag 2 november weer met
een breiwerk naar de Ontmoetingskerk aan de Werf of kom haken,
patchwork of andere hobby uitoefenen. Heb je leuke patronen of iets
gemaakt? Neem het mee! Om tien
uur staan de koffie en de thee klaar.
Naast handwerken is het zeker zo
fijn mensen te ontmoeten die de initiatiefnemers nog nooit eerder gesproken hebben. Daarom: Iedereen
uit Rijsenhout is hartelijk welkom!
Voor meer inlichtingen kan contact
opgenomen worden met Elsa Sluijs
via 0297-32023 of met Gre Tuinstra
via 0297-331545.

Hoe treden we op tegen
winkelcriminaliteit?
Afgelopen week stonden twaalf
verdachten tijdens een ‘themazitting winkelcriminaliteit’ voor
de rechter. Een themazitting is
een speciale rechtszitting waarbij
we aandacht vragen voor één onderwerp. Tijdens zo’n zitting worden alleen zaken behandeld die
over dat onderwerp gaan. Zo hebben we eerder in een themazitting aandacht besteed aan discriminatie, huiselijk geweld, en geweld tegen personen met een publieke taak.
Maar goed, winkelcriminaliteit
dus. Wie denkt dat dat alleen
‘kleine’ vergrijpen zijn, zoals het
pubermeisje dat een flesje nagellak in haar tas laat glijden, heeft
het mis. Winkeliers worden ook
geconfronteerd met fraude, cybercrime, agressie, en het verduisteren van geld of spullen door
werknemers. Bovendien merken we in de periode waarin het
’s avonds eerder donker wordt –
vanaf oktober – dat winkeliers vaker worden overvallen. Als we kijken naar de jaarlijkse schade voor
de detailhandel, dan liegen de cijfers er niet om: dat is in totaal
zo’n 1 miljard euro.
Een ondernemer moet veilig kunnen ondernemen. Die veiligheid
kunnen we niet waarborgen door
pas op te treden als het kwaad al
is geschied.
Om de kans op winkelcriminaliteit zo klein mogelijk te houden,
kan de winkelier van tevoren zelf
maatregelen nemen. Dat kan onder meer door goed na te denken
over de zwakke plekken in de win-

Snellere verwijzing met Zorg
Domein naar Ziekenhuis
Aalsmeer - Met ingang van 17 oktober kunnen huisartsen hun patiënten elektronisch verwijzen via
Zorg Domein naar Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen. Voor alle
partijen een grote stap vooruit; betere en snellere verwijzing en de patiënt wordt door het ziekenhuis gebeld met het snelst beschikbare
plekje op de polikliniek! Het afgelopen half jaar hebben de huisartsen in regio Amstelland (Huisartsen
Coöperatie Amstelland) en Ziekenhuis Amstelland keihard gewerkt
om dit te realiseren. Nu dit systeem
gerealiseerd is kan de huisarts, samen met de patiënt, kijken wat het
zorgtraject is, welke wachttijden er
eventueel zijn en patiënten informatie geven zodat men zich goed kan
voorbereiden op de afspraak met
de specialist. Na verwijzing komt
het verzoek voor een afspraak binnen bij de polikliniek van het ziekenhuis en wordt de patiënt gebeld.
Voor het ziekenhuis is het ook een
verbetering, want de polikliniek ontvangt via Zorg Domein goed leesbare en kwalitatief goede verwijzingen,
met alle informatie om de patiënt in
te plannen op het juiste spreekuur.

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

Daarnaast wordt de verwijzing automatisch verwerkt in het informatiesysteem van het ziekenhuis. Indien nodig kunnen ook al meerdere
afspraken achter elkaar worden gepland. De specialist beschikt voorafgaand aan het consult over alle informatie die nodig is voor een kwalitatief goed consult.
In de loop van november wordt het
aanbod van Ziekenhuis Amstelland
voor de verloskundigen in de regio
ook beschikbaar.

‘Jong & Oud’ in
Open Hof Kerk
Aalsmeer - Zondag 30 oktober is er
een Jong en Oud dienst in de Open
Hof Kerk. De eerste stapjes, eerste
woordjes, het wisselen van tanden,
voeten schoenmaat 40. Je wordt
steeds groter. Van baby groei je net
zo lang tot je volwassen bent. En
dan stop je niet met groeien, want je
leert nog steeds bij. In je geloof kan
je ook groeien. Maar dat klinkt best
ingewikkeld. Paulien Vervoorn gaat
er in de dienst een uitleg over geven. Praise Loosdrecht zorgt voor de
muziek. Iedereen, kinderen, jongeren, ouders en ouderen, is welkom!
De kerkdienst begint om 10.00 uur
en de kerk is te vinden aan de Ophelialaan 247.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 29 oktober gaan de leden van Drumfanfare Melomanie en Handboogvereniging Target weer huis aan huis oud
papier ophalen. De lopers hopen
dat alle inwoners het papier in tilbare dozen aan de rand van de weg
plaatsen. De opbrengst van het oud
papier komt ten goede aan beide
verenigingen. De volgende ophaalronde is zaterdag 26 november

Foto: Loes van der Meer

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.

KERKDIENSTEN
Zondag
30 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan.
Zondag dienst om 10u. met ds.
Jan Martijn Abrahamse.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Spreker Erwin Veenboer.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar
en zondagsschool voor jeugd
basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met br. Hugo
van Oudenallen. Collecte: Menno’s Global Village. 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 Paulien Vervoorn.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds.

Bijbelverhalen
in Oost-Inn
Aalsmeer - Ook wel eens nieuwsgierig naar de verhalen over God?
Op woensdagavond 2 november van
19.45 tot 20.45 uur worden Bijbelverhalen verteld. In films, muziek, boeken
en schilderijen wordt regelmatig verwezen naar verhalen uit de christelijke cultuur. Ook op televisie en in de
sociale media komen deze onderwerpen voorbij. Woensdag gaat het verhaal over ‘leren lopen’. Belangstellenden zijn van harte welkom in Oost-Inn
in de Mikado aan de Catharina-Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-321636 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

kel: is de winkel overzichtelijk ingericht? Hoe verloopt de opening
en sluiting? Is het personeel getraind om te handelen bij vervelende situaties? Op veiligondernemenbeginthier.nl staan meer
praktische adviezen voor ondernemers.
Komt het toch tot een misdrijf,
dan zet het OM zich er maximaal
voor in dat een winkeldief wordt
vervolgd en een passende straf
krijgt, of het nu om grote of minder grote schade gaat. Tijdens de
themazitting werden dan ook uiteenlopende zaken behandeld, variërend van een brute diefstal van
een collectebus voor een poezenboot, tot een strooptocht waarbij de verdachte bij verschillende
winkels spullen had gestolen. Tussen de zittingen door namen de
rechter en de officier van justitie
de tijd om in gesprek te gaan met
het publiek, die voor een groot
deel uit winkeliers bestond. Eén
van de bezoekers viel het op dat
verdachten niet lijken in te zien
welke impact hun gedrag heeft
op het winkelpersoneel. Een ander gaf aan te waarderen dat de
rechter rustig de tijd nam om iedere zaak op zijn merites te behandelen.
Na afloop van de zitting werd duidelijk dat het loont om aangifte te
doen: op één na werden alle verdachten veroordeeld.
“Al met al”, concludeert de officier
van justitie, “hebben de toehoorders een goede indruk gekregen
van hoe het ter zitting kan aflopen
met een winkeldief.”

T. Schutte uit Bennekom. Organist: H. van Noord.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag 10u. dienst
met ds. W. Dekker uit Oosterwolde. Organist: C. Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Jan Pool. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen.
Ned. Geref. Kerk
- Het
Lichtbaken,
Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag dienst om 10u. met ds. G.J.
Zwarts uit Maarssen en 16.30u.
zangdienst met ds. P.A. van Veelen uit Wormer.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof
woordcommunieviering met M.
van Zoelen. Zondag 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. klein koor.
Om 14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag 16u. kerkdienst voor iedereen, voorganger past. Jacob Spaans. Orgel: Piet van der
Steen. Schriftlezingen: Lisette
Visser-Moleman.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. jeugddienst, ouderkindviering.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Viering m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de
Parklaan 27. Op dinsdag 8 november 20u. met Hoite Slagter.
Hoogtepunten uit het boek Job.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag. Op 31
oktober 20u. met br. Tom van
Hoogstraten.
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.
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officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden balie bouWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

verhuiZen? geef het door!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W,
na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit vanaf 20 januari 2016 officieel in de media
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
besluit om bijhouding persoonslijst
ambtshalve op te schorten
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam

Voorletters Geboorte- Datum
datum
beschikking

Zieliński

K.W.

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
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Facebook “f ” Logo

15-08-1988 19-10-2016

bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wethouders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v.
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het besluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel.
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie
van het besluit mee.
voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
Geslachtsnaam

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.

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.

bekendmakingen
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op postcode,
maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

Borowiec
Świątek
Borowiec

Voorletters Geboorte- Datum
datum
voornemen
M.B.
K.E.
R.A.

29-12-2013 20-10-2016
30-12-1978 20-10-2016
22-11-1970 20-10-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.
raadsvergadering donderdag 3 november 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 3 november 2016, in de raadskelder van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter
van de raad, J.J. Nobel
CMYK / .eps

raad
tijd

agenda- onderwerp
punt

20.00

R-1

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
behandelstukken

20.10

R-2
R-3

Tijdelijke vervanging raadslid HAC
Programmabegroting 2017
sluiting

mededeling over ontWerp-begroting 2017,
aalsmeer - Zaaknummer Z-2016-051906
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer hebben de gemeenteraad de ontwerp-begroting 2017 Aalsmeer aangeboden met het voorstel de daarin in opgenomen geraamde
gemeentelijke lasten en baten voor 2017 vast te stellen. Tot
aan de behandeling ligt de begroting voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer.
inzage vanaf 25 oktober t/m 3 november 2016
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te
Aalsmeer. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente.
bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
meldingsplicht grote en risicovolle
evenementen in 2017
Organiseert u in 2017 een groot of risicovol evenement? Dan
bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij
de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor
evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in gebouwen. Een groot evenement is een evenement waar op het
piekmoment 2000 of meer personen, inclusief personeel en
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt
van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op een
evenement afkomt of de locatie van het evenement. Vanwege
de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer is
het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed
beeld hebben van het aantal grote of risicovolle evenementen in 2017. Op basis hiervan kunnen zij beter inspelen op
mogelijke knelpunten.
let op
Als u een evenement heeft aangemeld voor een bepaalde
datum, kunt u die in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement vindt pas definitief doorgang, als u naast de aanmelding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen van
de gemeente Aalsmeer.
hoe doet u een melding over een groot of
risicovol evenement?
U stuurt het meldingsformulier naar: Gemeente Aalsmeer
Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl of neem contact op met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, tel. (020) 5404911.
ontWerpbesluit omgevingsvergunning in
afWijking van het bestemmingsplan landelijk
gebied oost, aalsmeerderWeg 341 (uitgebreide
procedure) en een ontheffingsverZoek hogere
grensWaarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor
het bouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg
341. Het perceel is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel
ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen
Aalsmeerderweg 339 en 343. De gewenste ontwikkeling past
niet binnen het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied
Oost. Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te
worden van het geldende bestemmingsplan.
ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde
ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van
de grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de
Aalsmeerderweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een
ontheffing te kunnen verlenen. Ook is er een overschrijding
van het industrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45
van de Wet Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing te kunnen verlenen
ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar
via tel. 0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te
dienen;
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en
15:30, donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.30-12.30 uur);
- Via de website ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB02xH-OW01
Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de
behandelend ambtenaar.

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.
- Uiterweg 53, 1431 AB (Z-2016/056348), het kappen van
een kastanjeboom
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/056921), het wijzigen van gevels van loods 3
- Touwslagerlaan (Dorpshaven Zuid fase 2, bouwnr. 12) (Z2016/057058), het plaatsen van een hardhouten schuifhek aan de voorzijde
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057081), het aanleggen van een dok in de bestaande bouwloods 3
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057163), het legaliseren van de uitbreiding van
de blokhut met toilet en luifel
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057156), het legaliseren van 2 reeds aanwezige
meterkasten
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057149), het legaliseren van een bestaand
schuurtje
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057142), het legaliseren van een bestaande
bergkist
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431
AS (Z-2016/057113), het legaliseren van een bestaande
bootoverkapping
- Uiterweg t.h.v. 164, kadastraal bekend H 4285, 1431 AS
(Z-2016/057135), het legaliseren van bestaande steigers.
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag/aanvragen is/zijn
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2016/046359), het wijzigen van de gevels en het aanbrengen van rolschermen
bij de overkapping. De beslistermijn is verlengd met zes
weken.
- Stationsweg 6, 8 en 10, 1431 EG (Z-2016/046338), het
realiseren van een Lidl supermarkt. De beslistermijn is
verlengd met zes weken.
- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z-2016/046671), het wijzigen van de bestemming van opslag naar opslag inclusief
onderhoudswerkzaamheden. De beslistermijn is verlengd
met zes weken.
besluit omgevingsvergunningsvrij*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning
vereist is. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie.:
- Stationsweg 8, 1431 KG (Z-2016/055137), het kappen
van 11 bomen op het perceel t.b.v. ontwikkeling nieuwe
supermarkt. Toelichting: project is vergunningsvrij. Verzonden: 20-10-2016
verleende omgevingsvergunning,
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Baccarastraat 3, 1431 RN (Z-2016/038349), brandveilig
gebruik t.b.v. het starten van een kinderdagverblijf in Jozefschool. Verzonden: 17-10-2016.

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

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
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officiële mededelingen
vervolg van vorige blz.
ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Uiterweg 401 en 403, 1431 AM (Z-2016/032618), het
vervangen van beschoeiing en graven/dempen water. De
aanvraag is ingetrokken door de aanvrager.
ontvangen meldingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen. Ontvangen
meldingen liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Burg. Kasteleinweg 3, 1431 BX (Z-2016/056515), het
onttrekken van grondwater en het lozen op het vuilwaterriool t.b.v. het ontmantelen van een Shell station
- Graaf Willemlaan 3, 1433 HL (Z-2016/056804), het slopen van het pand en asbest verwijderen
- Japanlaan 4, 1432 DK (Z-2016/056958), brandveilig gebruik t.b.v. bakkerij
- Oosteinderweg 25, 1432 AC (Z-2016/057067), het slopen
van een botenhelling

geaccepteerde melding(en)
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/054100), activiteitenbesluit t.b.v. het veranderen van een inrichting tijdelijke aanpassing fustwasserij
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/050826), activiteitenbesluit het veranderen van het bedrijf m.b.t. het plaatsen
van vier lichtmasten en de uitbreiding van het parkeerterrein
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:
- van Cleeffkade 15, Wandeltocht door Aalsmeer centrum
- Aalsmeer Zuid, (Z-2016/055789) Wandeltocht (Santa
Run) op 16 december 2016, ontvangen 12 oktober 2016

collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Route door Aalsmeer (Z-2016/056989), Kerstwandeltocht
op 21 december 2016, verzonden 20 oktober 2016
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
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.
commissie ruimtelijke kWaliteit
(voorheen Welstandscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel

1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
ter inZage
t/m 03-11-16 Ontwerp-begroting 2017, Aalsmeer - Zaaknummer Z-2016-051906
t/m 10-11-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Calslagen
2016’ met de daarop betrekking hebbende
stukken
t/m 09-12-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 oktober 2016 voor 6 weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage: woning op
het adres Aalsmeerderweg 341. Het perceel
is gelegen ten noorden van de nieuwbouwwijk Nieuw Oosteinde in de Oosteinderpolder. Het perceel ligt ten noorden van de Aalsmeerderweg tussen de woningen Aalsmeerderweg 339 en 343.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl
Prachtig uitzicht op watertoren

Ondernemer
van het jaar
Genomineerd: Judith Keessen
Aalsmeer - Donderdag 17 november is de finale van de Ondernemer
van het Jaar verkiezing. Dan zal de winnaar van 2016 bekend gemaakt
worden. De avond start om 19.30 uur en wordt aan elkaar gepraat door
Ron Leegwater, een van de initiatiefnemers in samenwerking met onder andere het college van B&W van de gemeente Aalsmeer. De entree is gratis en de toegang is voor ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart. Aanmelden kan via www.ovhj-aalsmeer.nl.
In aanloop naar deze gebeurtenis interviewt deze krant alle genomineerden, zowel de vijf ondernemers als de drie starters. Judith Keessen Fotografie bijt het spits af:
Waarom bij jij of heb jij je aangemeld?
“Nou, ik ben heel brutaal geweest en heb mezelf aangemeld. De
hoofdreden is wel dat ik vind dat er te weinig vrouwen meedoen en ik
er zijn juist zoveel vrouwen die een bedrijf hebben. Ze stellen zich bescheiden op. Ik hoop dat ik hiermee de toon zet en wil graag een lans
breken. Kom op, vrouwen, meld je aan voor volgend jaar!”
Ben je trots op je nominatie?
“Ik moest een flinke vragenlijst invullen en toen was het afwachten. De
duurzaamheid was een lastige met mijn eenmanszaak, maar ik doe wel
degelijk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).” Dat
uit zich wel uit het feit dat Judith de afgelopen weken haar collega-genomineerden heeft verrast met een prachtig ingelijste foto van de betreffende bedrijven. Ook doet zij veel vrijwilligersklussen. “En ja, ik ben
hartstikke trots.”

Meester Stef deelt cheque
uit aan ‘beste vrienden’
Aalsmeer - Vier, inmiddels oud,
leerlingen van de Jozefschool hebben samen 210 euro opgehaald
door mee te doen aan de Beste
Vrienden Quiz op de televisie. Zij
moesten een goed doel laten delen in de opbrengst van de quiz en
zij kozen voor de stichting Mission
House van meester Stef, tegenwoordig invalleerkracht van de Jozefschool, die ook (toevallig) penning-

High Tea met Concertina’s

Waarom gekozen voor deze zelfstandigheid?
“Het was in de crisistijd en was HR manager. Ik speelde al met de gedachten om voor mezelf te beginnen, maar werd ontslagen. Dat kwam
me eigenlijk goed uit. Fotografie is altijd mijn passie geweest. En dat
is het nog steeds.”

Wat is de toekomstverwachting?
“In mijn geval is het moeilijk om personeel te nemen. Soms werk ik
wel samen met andere freelancers. Momenteel help ik tevens bedrijven en kantoorpanden met kunst aan de wand. Fotokunst. De bedoeling is om dat onderdeel in de toekomst uit te gaan bouwen. Dat zou
ik leuk vinden.”
Als je wint/verliest dan..
“Als ik verlies dan zou ik dat natuurlijk heel jammer vinden, maar het
gehele traject van de voorronde tot aan de finale vind ik al helemaal te
gek. Ik had het voor geen goud willen missen. Tja, en als ik win zou ik
dat natuurlijk super super leuk vinden. Dan heeft Aalsmeer een winnend eenvrouwsbedrijf!”
Door Miranda Gommans

te genieten van het prachtige uitzicht over de Westeinderplassen en
over alle bebouwing. Het was helder weer, dus kon ver gekeken worden. Ook fotograaf Kick Spaargaren
waagde de sportieve klim en zette
op het hoogste punt deze enthousiaste bezoekers op de foto. Gaaf,
vonden ze het en de smalle trappen naar boven spannend. Een aanrader om dit herkenningspunt van
Aalsmeer eens van binnen te gaan
bekijken en de trappen op te gaan.
Een uitdaging voor de benen, maar
de moeite meer dan waard! Over
twee weken is de watertoren weer
open van 13.00 tot 17.00 uur.
Foto: www.kicksfotos.nl

meester is van OSA. Dit geweldige
initiatief kon de gemeente via OSA,
Stichting
Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer, belonen met een
verdubbeling van nog eens 210 euro. Meer informatie over hulp aan de
stichting Mission House van meester Stef is te vinden op www.freewebs.com/gambiamission.
Meer
weten over OSA? Kijk dan op www.
osa-aalsmeer.nl

Hoe lang ben je reeds ondernemer?
“Ik ben nu acht jaar bezig.”

Vertel iets over je bedrijf
“De hoofdmoot is bedrijfsreportages en ik onderscheid me vooral door
me enorm te verdiepen in een bedrijf dat mij vraagt om het vast te leggen. Ik werk veel op locatie. Maar doe ook portretten en ander fotografiewerk.”

Aalsmeer - Het weekend is weer
voorbij, de vakantie ook. De scholen beginnen weer. Maar, het was
een prachtige week en een heerlijk
weekend. Er was weer van alles te
doen en te zien. Een grootse vogelshow, een gezellige bazaar en een
leuke pompoenenspeurtocht in het
Centrum voor de kinderen. En natuurlijk was er livemuziek, presenteerde Bacchus cabaret en trakteerde Bioscoop Aalsmeer op tal van
films. Hoogtepunt zondag 23 oktober, letterlijk en figuurlijk, was het
beklimmen van de watertoren. Het
ontwerp van ir. Sangster stond te
stralen in het heerlijke herfstzonnetje. Menigeen klom naar boven om

Game-Lan Party in Westend
Amstelland - Op zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 16.00 uur vindt
in wijkcentrum Westend de eerste
Game Lan party plaats. Deze party
wordt gehouden ter ere van de opening van het nieuwe winkelcentrum.
Wat is een Game Lan party? Via netwerkkabels (Lan) wordt een serie
(spel)-computers met elkaar verbonden om met of tegen elkaar
een computerspel te spelen. Hiervoor moeten de deelnemers hun

eigen (spel)computer meenemen,
een lange netwerkkabel (UTP) en
een verlengsnoer. Zorg ervoor dat
jouw favoriete spellen op je computer staan. Deze spellen moeten ook
vermeld worden bij opgave.Er kunnen slechts 25 mensen meedoen,
dus wees snel! Waar: Wijkcentrum
Westend, Westwijkplein 3, Amstelveen. Kosten 7,50 euro. Aanmelden:
Tjerk Jaarsma tjerkjaarsma@hotmail.com o.v.v. favoriete spellen

Judith naast Rob Ojevaar, eigenaar van genomineerd restaurant Oh!, die
net de door Judith gemaakte bedrijfsfoto in ontvangst heeft genomen.

Poppentheater presenteert
zaterdag Festival Reistebrij
Amstelland - Het Amstelveens Poppentheater sluit zaterdag 29 oktober
in het kader van hun 50 jarig bestaan
de jubileummaand feestelijk af met
Festival Reistebrij, voorstellingen in
verschillende rijdende theatertjes. In
de Busganga van Teatro Munganga

kan iedereen vanaf 4 jaar de avonturen van Pietje en zijn reis naar de
maan volgen. Voor deze voorstelling
geldt: ‘Language no problem’. Ditzelfde geldt voor de schimmenspelvoorstelling ‘Kermissprookje (4+) in
de woonwagen van Nomad. In de

Amstelveen - Concertina’s Accordeonorkesten nodigen belangstellenden uit voor het bijwonen van een gezellig High Tea Concert op zondagmiddag 30 oktober in Wijkcentrum
Westend op het Westwijkplein 3. Tijdens dit concert kan genoten worden van thee met diverse heerlijke zoete en hartige versnaperingen.
Aanvang concert 14.30 uur, de zaal
is open vanaf 14.00 uur. Einde concert circa 16.30 uur. De Concertina’s

zullen onder leiding van Elly Meekel
een gevarieerd programma ten gehore brengen. De entree bedraagt
10 euro waarbij thee en lekkernijen
bij de prijs zijn inbegrepen. Kinderen
tot 12 jaar betalen 7,50 euro. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij de ingang van de
zaal, voorafgaand aan het concert. Informatie over deze gezellige middag
is te vinden op www.concertinas.nl of
te vragen via anneliesbijl@gmail.com,
bij wie ook kaarten zijn te bestellen.

Gratis voorlichting ‘hoe
maak ik een studiekeuze’
Regio - Het is best lastig om op
jeugdige leeftijd te kiezen voor een
studie en te bedenken wat voor
werk je later wilt gaan doen. Een
studiekeuze maken is iets heel persoonlijks en een belangrijke beslissing. Er is veel aanbod en alles lijkt
even boeiend te zijn. Maar hoe ga
je uitzoeken welke studie het besvrachtwagen van Unieke Zaken kan
iedereen vanaf 8 jaar mee ‘Naar de
Maan’ in drie kwartier theaterspektakel. Nancy Wiltink vertelt in haar caravan het spannende avontuur (6+)
van de Reus die tussen Amstelveen
en Amsterdam slaapt. Voor de kleintjes tussen de 3 en 6 jaar speelt Kapitein Wouter in zijn boot de poppentheatervoorstelling ‘Beer en de drie
eendjes’ en De Kleine Zon brengt
‘Het Kabouterbos’ in een klein busje.
Tenslotte rijdt er een theaterfiets rond
en kunnen kinderen zelf aan de slag
met poppenspel in de poppentheaterbestelbus. Plaats: Stadsplein Amstelveen. Verschillende aanvangstijden. Toegangsprijs voor de voorstellingen is 5 euro. Reserveren kan
via 020-6450439 of via www.Amstelveenspoppentheater.nl of info@amstelveenspoppentheater.nl

te bij jou past? Hoe kies je? En wat
kan je als ouder doen om je kind te
helpen bij het studiekeuze proces?
Rooskleurig Coaching geeft op zaterdagmiddag 5 november een gratis voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe
maak ik een studiekeuze?’ bedoeld
voor scholieren die een MBO, HBO
of WO studie gaan kiezen en voor
hun ouders. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kom je meer te
weten over het maken van een studiekeuze en is er volop ruimte voor
het stellen van vragen. Na afloop
krijg je tips en adviezen mee naar
huis. Aanmelden kan door een email te sturen aan info@rooskleurigcoaching.nl of bel 06 5313 5015.
De voorlichtingsbijeenkomst is op
zaterdagmiddag 5 november van
14.00 tot 15.15 uur in de Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen, Dr. J. van
der Haarlaan 8 in te Mijdrecht. De
voorlichting is toegankelijk voor iedereen, ook als je geen lid bent van
de bibliotheek.
PS: De LinkedIn Training ‘meer doen
met LinkedIn’ is op zaterdag 29 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Meer informatie en
aanmelden kan via www.rooskleurigcoaching.nl of het genoemde telefoonnummer.
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Voorpremière film ‘Fataal’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 2 november organiseert Bioscoop Studio’s Aalsmeer een officiële voorpremière van de film ‘Fataal‘. Meerdere locaties van Studio’s Aalsmeer
komen voorbij in de film en dat willen alle medewerkers natuurlijk
graag delen. Het wordt een speciale avond met een deel van de cast,
voorwoord van de regisseur en na
de film een afterparty. Ook wordt
een meet & greet met de hoofdpersonages van de film georganiseerd. De deuren van de Studio’s
gaan open om 18.00 uur, om 19.00
uur start vervolgens de filmavond
met eerst een voorwoord door regisseur Jesse Bleekemolen uit De
Kwakel. Om 19.15 uur gaat het licht
uit en begint ’Fataal’. Om 20.00 uur
volgt een korte pauze, waarna het
tweede deel vertoond wordt vanaf
20.20 uur. Het einde van de film is
om 21.00 uur en aansluitend vindt
een afterparty in Downtown plaats.
De film ‘Fataal’ gaat over Milan en
Sophie, twee twintigers die willen
trouwen en kinderen krijgen. Bovendien heeft Milan ambitieuze
plannen voor het openen van een
danceclub: Jaguars. Na veel hard
werken lijkt Jaguars een succes te
worden. Maar op een avond vallen drie jongens personeel en bezoekers lastig. De herrieschoppers
worden uit de danceclub gezet. Ze
zijn boos en zinnen op wraak. Vroeg
in de ochtend wachten ze Milan op

en slaan hem volledig in elkaar. Hij
komt in het ziekenhuis bijen krijgt te
horen dat hij nooit meer zal kunnen
lopen. Zijn wereld stort in en niet alleen die van hem.
Divers filmprogramma
Dit weekend presenteert Bioscoop
Aalsmeer weer diverse films voor
volwassenen, jeugd en kinderen.
Voor de ‘groten’, die woensdag de
Ladies Night hebben gemist: ‘Hartenstrijd’. Honderd procent romantiek op donderdag en vrijdag om
18.45 uur. En nog een echte vrouwenfilm: ‘Bridget Jones’s Baby op
donderdag om 21.15 uur en zondag
om 18.45 uur.
Voor diegenen die meer van actie en spanning houden: ‘Inferno’
op vrijdag om 21.15 uur en zondag
om 21.30 uur. De jongste bezoekers
trakteert Bioscoop Aalsmeer op ‘De
Club van Sinterklaas & Geblaf op de
pakjesboot’ op vrijdag om 14.15 uur
en zaterdag en zondag om 11.15
uur. En natuurlijk draaien in de bios
aan de Van Cleeffkade de hitkrakers
‘Storks’ (donderdag 16.15 uur en
zondag 16.45 uur), ‘Uilenbal’ (donderdag 16.30 uur en vrijdag 14.30
uur) en ‘Trolls’ (vrijdag 16.15 uur en
zaterdag en zondag 12.45 uur).
Kijk voor het volledige programma op www.bioscoopaalsmeer.nl.
Kaarten reserveren kan telefonisch
via 0297-753700 en via email: bioscoop@studiosaalsmeer.nl.

Zaterdag afhalen kaarten in Dorpshuis

Komische revue rondom
‘De Zwarte Zwaan’
Kudelstaart - Het is stil in het
buurthuis, de nacht daalt als een
donkere deken over het gebouw.
In het licht van de maan zie je het
stof dansen boven de bar. De geur
van verschaald bier wordt begeleid
door de vage geur van bitterballen.
Een stok kaarten ligt achteloos op
het pluche kleedje van de oude tafel waarop de kunstbloemen langzaam hun kleur verliezen. De oude klok tikt moeizaam de nachtelijke uren weg. Voelt u de sfeer van
buurthuis De zwarte zwaan? Beheerders Sjaan en Door doen hun
best om het buurthuis draaiend te
houden en het personeel helpt allemaal mee. Echter tevergeefs zo lijkt
het, want meneer Tutjes van de gemeente doet zijn best om de boel te
sluiten om dan zijn eigen plannen
waar te maken. Maar Sjaan en Door
weigeren het om zich zo maar over
te geven, er wordt een reddingsplan
gemaakt en u gaat het allemaal mee
beleven. Misschien hebben ze zelfs
uw hulp nodig. Het wordt ‘D`r Op of
d`r Onder’. Dit jaar krijgt de revue
voor het eerst een feestelijke ope-

ning met een heuse gala-avond op
vrijdag 11 november. Ook op zaterdag 19, vrijdag 25 en zaterdag
26 november krijgt u de kans een
avond vermaak mee te beleven in
het Dorpshuis van Kudelstaart. Om
19.30 uur gaan de deuren open en
de voorstelling begint om 20.15 uur.
Voorstelling voor ouderen
Voor leden van ouderenvereniging
OVAK wordt de revue ten tonele
gebracht op woensdag 16 november vanaf 14.00 uur. Zaal open om
13.15 uur. Leden van OVAK kunnen
voor informatie en het reserveren
van entreekaarten uitsluitend telefonisch terecht bij Wim Veelenturf
tel. 0297-329359 en Herman Beunder tel. O297-320774. Om zeker te
zijn van een kaartje kan telefonisch
bij Lia Bon gereserveerd worden via
06-22410451. De kaarten kunnen
deze zaterdag afgehaald worden
in het Dorpshuis. Mochten niet alle
avonden zijn uitverkocht, dan start
maandag 1 november de kaartverkoop bij Gall & Gall in Kudelstaart
en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat.

Weer pianogala in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 4 november is weer het jaarlijkse pianogala
in cultureel café Bacchus onder de
bezielende leiding van Lisa Kaaijk.
Een open avond voor muzikaal talent. Traditioneel staat de piano deze avond centraal, maar eigenlijk
zijn gewoon alle instrumenten welkom. Kan je zingen, kom dan ook.
Het repertoire loopt uiteen van klassiek tot jazz en van folk naar pop,
maar ook de combinatie humor en
muziek is toegestaan. Er mag gela-
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chen, geborreld en meegezongen
worden. Kan jij ook iets, weet je iets
bijzonders, heb je altijd als eens op
een podium willen staan? Je krijgt
ongeveer vijf minuten om jezelf
spetterend te presenteren!
Meld je dan aan bij lisakaaijk@hotmail.nl. Er is overigens wel een flinke kans dat het programma al vol
zit! Maar voor publiek is altijd ruimte in Bacchus in de Gerberastraat.
Aanvang is 20.30 uur. De toegang is
gratis.

Explosieve blues op zondagmiddag

The Dynamite Blues Band
weer in The Shack

Oude Meer - Zondagmiddag 30
oktober staan ze weer in The Shack:
The Dynamite Bluesband! En dat
is niet voor niets, want deze band
is een van de jongste, meest succesvolste bluesbands van Nederland. Na hun debuutalbum ‘Shakedown and Boogie’ is daar nu hun
tweede CD ‘Kill Me With Your Love’
Een dijk van een plaat die lovende recensies krijgt. Zanger en harmonicablazer Wesley van Werkhoven heeft een heerlijke rauwe stem
en blaast de longen uit z’n lijf. Op
het strakke stevige ritme van drummer Niels Duindam en de stuwende en pompende baslijnen van Renzo van Leeuwen kunnen Wesley op
de smoelenschaaf en JJ van Duijn
met zijn fabelachtig en schroeiend
gitaarspel helemaal los! Dynamite
Bluesband speelt fat en dirty blues,
authentiek, vuig, pompend, zuigend,
meeslepend en bovenal explosief!
Blues waarvan The Shack gaat koken! Ervaar tijdens hun optreden in
The Shack zelf maar hoe deze gasten je van je sokken af blazen. Zorg
dat je erbij bent en ga ze zien in de
intieme sfeer van The Shack nu het

nog kan, want deze mannen zijn inmiddels de grotere podia’s aan het
veroveren! Een absolute topper!
Fleetwood Mac en The Who
Zondag 6 november: Mirage! Op veler verzoek terug in The Shack, een
fenomenaal eerbetoon aan Fleetwood Mac. De specifieke sounds,
intonaties en podiumpresentatie
die zo bepalend zijn voor het succes van de Amerikaanse superband Fleetwood Mac worden feilloos geëvenaard! Zaterdag 12 november: Tribute to The Who is er
ook weer een van een ongekend
hoog muzikaal niveau. Een meesterlijk eerbetoon aan een van ’s werelds grootste rockband allertijden,
gebracht door topklasse muzikanten van nu. Vedran Mircetic van De
Staat (Nederlands meest succesvolle band van dit moment) en zijn muzikale maten gaan dit flikken. Aanstaande zondag 30 oktober is The
Shack open vanaf 15.00 uur en aanvang om 16.00 uur. Entree is 8 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Plug & Play met ‘eXes’
Aalsmeer - Tijdens de eerste Plug
& Play van die seizoen op zondag
30 oktober, geeft de achtkoppige
Aalsmeerse coverband ‘eXes’ een
try-out optreden. ‘eXes’ is een coverband met muzikanten die hun
sporen in de muziek ruimschoots
verdiend hebben, maar desondanks
nooit op de automatische piloot
spelen. Het repertoire omvat zowel
pop-rock als swingende soulcovers.
Denk aan covers van onder andere Robbie Williams, Joe Cocker, The
Scene, de Dijk maar ook Sam & Dave, Stevie Wonder en Tina Turner.
Het optreden wordt in tweeën gesplitst: Vóór de pauze een blokje met pop en rock nummers en
na de pauze gaat het dak eraf met
swingende soulnummers waarbij

het moeilijk wordt om stil te blijven
staan. Het streven is om de nummers met meer enthousiasme en
drive te spelen dan de oorspronkelijke artiest het in gedachten had.
Het belooft een meer dan gezellige middag te worden met een aanstekelijke en duidelijk met plezier
spelende band. De geoliede band
met drie capabele vocalisten heeft
de volgende bezetting: Mike Heuving, Barbara Duin en Sandra Otto
op zang, Kees-Jan Voortman op gitaar, Joop Gijsbers op bas, Ed Sax op
saxofoon, Salvatore Tozzi op drums
en Carlo van Bakel op toetsen.
Plug&Play met coverband ‘eXes’ is
in The Beach aan de Oosteinderweg
247a en begint om 15.00 uur. De entree is gratis!

Popjazz met Katelijne van
Otterloo bij Nieuwe Meer

‘The Timers’ live in Joppe
Aalsmeer - Het livemuziek seizoen
is in Joppe in volle gang. Om de
twee weken optredens van bands
in het café in de Weteringstraat. De
Aalsmeerse en Kudelstaartse band
‘Wildcat’ gaf op 15 oktober een succesvolle presentatie (zie foto) ter
vervanging van Mike Vos, die op het
laatste moment moest afhaken vanwege een ongelukje. En aanstaande
zaterdag 29 oktober is het de beurt
aan ‘The Timers’. Deze talentvolle
rockband uit Rijndijk heeft al eerder
opgetreden in Joppe en de waardering van het publiek was groot. ‘The
Timers’ bestaat uit vier mannen, die

met veel passie en energie een geheel eigen sound hebben weten te
creëren. Op basgitaar Joeri Straver,
op gitaar Jesse Straver, achter de
drums Wisse Vertegaal en zanger is
Mohammed Mesaoudi ofwel ‘Mojo
Madness’. Vorig jaar kwam de band
als winnaar uit de bus op Proppop
en Tomaatpop en heeft dit jaar meegedaan aan diverse talentenjachten.
Ook benieuwd naar wat ‘The Timers’
voor Aalsmeer in petto heeft? De
band staat zaterdag vanaf ongeveer
21.30 uur in de startblokken om alle rockende harten te veroveren. De
toegang tot Joppe is gratis.

Aalsmeer - De hele zomer zonder
en zeker gemist. Dat is des te meer
de reden om de beroemde plaatsgenote Katelijne van Otterloo opnieuw
uit te nodigen voor een optreden op
Jachthaven de Nieuwe Meer, met
haar vaste begeleiders Wolf Martini op gitaar en Bas van Otterloo op
basgitaar. Katelijne heeft een personality die met veel gemak en beeldend zingt. Stukken uit The American Songbook komen voorbij in een
heel persoonlijke aanpak, maar ook
Franse chansons en pop standards
van toen en nu in funky, jazzy arran-

The Club: Van
Piaf tot Porter
Aalsmeer - Zondag 30 oktober
om 15.30 uur presenteert Paulien
in The Club van Studio’s Aalsmeer
haar programma ‘Van Piaf tot Porter’. Afgelopen zondag liet zij alvast
een voorproefje horen bij het Week-

gementen. Katelijne heeft zich ontwikkeld tot één van de beste jazzzangeressen van Nederland en
staat garant voor een spannend,
swingend en soms ook ontroerend
samenspel. Ze noemt haar muziek
‘popjazz’, een heel eigen stijl die zich
steeds opnieuw ontwikkelt en verdiept. Het concert op zondag 30 oktober wordt georganiseerd in samenwerking met KCA en Bacchus
en begint om 16.00 uur. Toegang:
uw gift. Info: Henny Essenberg, tel.
327698, Pierre Tuning, tel. 360355 of
Reinoud Staps, tel. 325304.
end Magazin op Radio Aalsmeer
(terug te beluisteren via uitzending
gemist). De presentatoren waren
dol enthousiast. “Wat een heerlijke
stem”, was hun reactie. Kaarten zijn
te koop bij Espago in de Ophelialan
en voor de late beslissers bij de ingang van The Club. De zaal gaat om
14.30 uur open. Aanvang is 15.00
uur. Janna van Zon

Muziek/Toneel
Vrijdag 28 oktober:
* Halloween party in N201, Zwarteweg. Open van 21 tot 02u.
Zaterdag 29 oktober:
* Discozwemmen voor jeugd 6-12jr
in De Waterlelie, Dreef, 19 tot 21u.
* Presentatie-avond Drumfare Melomanie in Ontmoetingskerk Rijsenhout vanaf 20u.
* Band The Timers live in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 30 oktober:
* ‘Van Piaf tot Porter’ met zangeres
Paulien en band in The Club in Studio’s, Van Cleeffkade vanaf 15.30u.
* Concert Katelijne van Otterloo Trio
bij Nieuwe Meer, Stommeerweg
(pontje over) vanaf 16u.
* Dynamite Blues Band in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
* Plug & Play in The Beach, Oosteinderweg met optreden coverband
eXes vanaf 15u.
Donderdag 3 november:
* Sexy dansers van Thunder from
Down Under in Crown Studio’s
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 20u.
Vrijdag 4 november:
* Pianogala in Bacchus, Gerberastraat. Aanvang: 20.30u.
Zaterdag 5 november:
Cindy Peres and the Blues Heretics
in Bacchus, Gerberastraat, 21u.
* Rijzenspelers brengt klucht ‘Koppen Dicht’ in De Reede Rijsenhout.
Ook op 11 en 12 november v/a 20u.
Vrijdag 11 november:
* The Wild Romance in Down Town,
Studio’s Aalsmeer vanaf 20.15u.
* Revue Toneelvereniging Kudelstaart ‘D’r op of d’r onder’ in Dorpshuis vanaf 20.15u. Ook op 19, 25 en
26 november.
Zaterdag 12 november:
* Guilty Pleasure Night in De Oude
Veiling, Marktstraat vanaf 22u.
Films
Donderdag 27 oktober:
* Animatiefilm ‘Storks’ 16.15u. in Bioscoop Aalsmeer. Zondag 16.45u.
* Jeugdfilm ‘Uilenbal’ 16.30u. in Bioscoop Aalsmeer. Vrijdag 14.30u.
* Romantische film ‘Bridget Jones’s
Baby’ 21.15u. in Bioscoop Aalsmeer.
Zondag om 18.45u.
27 en 28 oktober:
* Romantische film ‘Hartenstrijd’ in
Bioscoop Aalsmeer. Donderdag en
vrijdag om 18.45u.
Vrijdag 28 oktober:
* Kinderfilm ‘De Club van Sinterklaas & Geblaf op de pakjesboot’ in
Bioscoop Aalsmeer om 14.15u. Zaterdag en zondag om 11.15u.
* Animatiefilm ‘Trolls’ in Bioscoop
Aalsmeer om 16.15u. Zaterdag en
zondag om 12.45u.
* Actiefilm ‘Inferno’ in Bioscoop
Aalsmeer 21.15u. Zondag 21.30u.
Zaterdag 29 oktober:
* Filmavond in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Open 20.30u.
Woensdag 2 november:
* Voorpremière film ‘Fataal’ in Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade. Inloop vanaf 18u. Start filmavond 19u.
Exposities
Zaterdag 29 oktober:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer,
Aalsmeerderbrug open 11 tot 16u.
29 en 30 oktober:
* Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Zaterdag en zondag v/a

10.00 uur. Zaterdag om 15u. laatste
veiling van dit seizoen.
Tot begin november:
* Poelgezichten van Bob van den
Heuvel in wijkcentrum Voor Elkaer,
Nobelhof 1, Kudelstaart.
Tot en met 15 november:
* Expositie Leo van Gelder in fysiopraktijk Kudelstaart.
* Kunstwerk van de Kunstploeg ‘Aan
Tafel’ in gemeentehuis. Te zien tijdens openingstijden.
Tot 6 januari:
* Expositie Dorrit Klomp in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 4 december:
* ‘Starting over Late’, expositie in
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open:
donderdag t/m vrijdag 14-17u.
Diversen
Donderdag 27 oktober:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
27 en 28 oktober:
* Oud Vitaal voor ouderen in De Oude Veiling, Marktstraat. Inloop donderdag en vrijdag, 9.30 tot 16.30u.
Vrijdag 28 oktober:
* Verkoop Rode Kruis bij AH in winkelcentrum Kudelstaart, 9 tot 17u.
* Thema ‘Amsterdam’ in Inloophuis
voor senioren in gebouw Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
* Halloween spooktocht voor jeugd
basisscholen. Start in Oost, Kudelstaart en Dorp. Van 18.30 tot 20u.
Eindpunt N201, Zwarteweg.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 29 oktober:
* Verkoop plantenbakken door
scouting Tiflo in Aalsmeer en Kudelstaart vanaf 9.30u. Ook verkoop
in kramen voor AH-winkels.
* Hallowkienen bij FC Aalsmeer in
kantine Beethovenlaan vanaf 20u.
Dinsdag 1 november:
* Inloophuis Open Hof Kerk, Ophelialaan van 9.45 tot 11.30u.
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 2 november:
* Inloop in Oost-Inn in de Mikado,
Catharina Amalialaan,9.30-11.30u.
* Koffie-inloop in de Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
* Handwerken in Ontmoetingskerk
Rijsenhout vanaf 10u.
* OVAK ouderensoos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Woensdag 16 november:
* Greve Kleur Event bij Gentlemen’s
Place, Zijdstraat 64 van 14 tot 21u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 27 oktober:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis, raadskelder v/a 19.45u.
Zaterdag 29 oktober:
* Op de ‘T met AB’ in café Op de
Hoek in Kudelstaart. Praten over
(politieke) onderwerpen vanaf 15u.
Zondag 30 oktober:
* Voorlichtingsavond over verslaving
in de Spil, Kudelstaart. Voor jeugd
11-16jr van 18.45 tot 20u. Voor volwassenen vanaf 20u.
Maandag 31 oktober:
* Inloopspreekuur Bewonerscommissie Kudelstaart in Dorpshuis,
19.30 tot 20.30u.
Donderdag 3 november:
* Openbare raadsvergadering in gemeentehuis over begroting v/a 20u.

De Rijzenspelers brengt
klucht ‘Koppen Dicht’
Rijsenhout - In november speelt De
Rijzenspelers de voorstelling ‘Koppen Dicht’ (Noises Off, 1982) van de
Britse schrijver Michael Frayn. Op 5,
11 en 12 november bent u van harte welkom in De Reede Rijsenhout,
voor een ‘kijkje achter de schermen’
van een toneelvereniging. In ‘Koppen Dicht’ toert een toneelgezelschap door het land met een klucht.
Op het toneel is het misschien lachen geblazen, maar achter lijkt het
meer op een Shakespeariaans drama. Het stuk wordt wel gekenschetst
als ‘de koning onder de kluchten’.
Dit is dan ook geen makkelijke keu-

ze, maar voor de Rijzenspelers, een
prachtige uitdaging! Wilt u een ‘kijkje achter de schermen’ zien van een
toneelvoorstelling? De Rijzenspelers hopen u/jou te zien tijdens één
van de drie uitvoeringen. Met Sylvia Broos, Remco Brandt, Arjo Lanser, Brigitte Mes, Wietske Pet, Maarten van Kessel, Colette Lanser, Robert Arendse, Evert v. Putten en Bernadette van Harskamp. De regie is
in handen van Ton Offerman. Aanvang alle avonden: 20.00 uur, zaal
open vanaf 19.30 uur. Kaarten reserveren kan via www.rijzenspelers.
nl of 0297-327840.
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De Schijnwerper op...
“Ik ben een gelukkig mens en heb een leuk leven”

Bloemenman in hart en
nieren: Henk de Gooijer

ter ruimte met meer dan vijfendertig medewerkers. Ik ben altijd verkoper gebleven op Scandinavië. Toen
ik eind vijftig was heb ik de zaak
overgedaan.”
Wat zijn je hobby’s?
“Golfen! Dat vind ik heerlijk om te
doen. Mijn handicap was op mijn
hoogtepunt 23.1. Ik golf zo vaak ik
kan. Ook in het buitenland. Ik zit in
een club met Friese ondernemers.”
Henk is ook actief voor de historische tuin. Hij is iedere laatste zaterdag van de maand betrokken bij de
veiling aldaar en is er bestuurslid. “Ik
verzorg vooral de bloemen. Ik blijf
bloemenman! Wat ik nog meer leuk
vind is gezelligheid met vrienden en
buren. Heerlijk op mijn steigertje zitten zomers, hapje erbij, glaasje in de
hand. Genieten van het leven.”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of
Kudelstaarter een zevental vragen
voorgelegd over zijn of haar interessante leven. Eind september vertelde
onze ‘huisfotograaf’ Kick Spaargaren over zijn passie fotografie. Deze
maand wordt Henk de Gooijer aan
de tand gevoeld. Deze Aalsmeerder
is trots op zijn bloemendorp, maar
heeft wel een kritische noot..
Wie ben je?
“Ik ben Henk, alleenstaande man,
net vijfenzeventig jaar geworden.
Zoon van Muggie de Gooijer en Clara Piet. Ik ben een gelukkig mens en
heb een leuk leven.”
Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben een geboren Farregatter.
Woonde tot mijn negentwintigste
thuis op de Oosteinderweg. Daarna ben ik verhuisd naar de Apollostraat. Zo’n vrijgezellen flatje. Op
mijn tweeënveertigste kocht ik een
huis in de Haydnstraat. Dat heette ‘Det Vita Huset’-Het witte huis.
Daar heb ik acht jaar gewoond. Op
mijn vijftigste liet ik een huis bouwen in Kudelstaart. Daar heb ik ver-

volgens tweeënhalf jaar gewoond.
Drieëntwintig jaar geleden kocht ik
mijn huidige huis op de Uiterweg.
Hier woon ik nog steeds met heel
veel plezier. Dus een Farregatter die
woont op de Buurt. Dat was vroeger
ondenkbaar. Best bijzonder dus.”
Heb je werk? Zo ja, wat doe je?
Henk is inmiddels al een poosje uit
de running, maar heeft altijd in bloemen gehandeld. “Ik begon als box
medewerker bij Verhaar op Bloemenlust (mijn vader werkte daar
ook) en werkte mij uiteindelijk op
als verkoper. Mijn baas bracht mij
in contact met een Zweedse jongen,
Ulf, hij kwam een jaar stage lopen
op het bedrijf. Hij heeft mijn interesse gewekt in dat land. Ik heb daar
dan ook een half jaar gewoond. En
ging er handel mee bedrijven. Nog
steeds heb ik contact met Ulf. Hij
is ook degene geweest die mij een
laatste zetje heeft gegeven om voor
mezelf te beginnen aan de VBA. Ik
begon met 25 vierkante meter en
één werknemer, na een jaar had ik
een box van 50 vierkante meter in
straat vier. Uiteindelijk is mijn bedrijf
uitgegroeid tot 3000 vierkante me-

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik ben mijn hele leven in de bloemen opgegroeid en dat is ook echt
mijn passie. Ontwikkelingen die heden ten dage op de veiling zijn volg
ik op de voet. Ook het watergebied
dat we hebben in Aalsmeer is geweldig. Het eerste toertje dat ik met
mijn bootje jaarlijks maak is altijd

richting Oost, onder andere het Molenpoeltje. Aalsmeer is prima centraal gelegen. Dat heeft de bloemenexport geen windeieren gelegd.”
En wat zou je willen veranderen in het
dorp?
“Nou, ze zouden de Lidl absoluut
niet toe moeten staan. We kunnen al
amper die Uiterweg op en af. Maar
ja, wij houden dat niet tegen. Ook
vind ik de entree van notabene de
grootste bloemenveiling van de wereld een aanfluiting. Die middenberm is toch niet om aan te zien?
Geen bloemetjes of plantjes te bekennen. Daar erger ik me aan.” Henk
wil verder vooral positief blijven.
“Het surfeiland is een lust voor het
oog, het Tuinhuis is er gekomen en
wordt door vele mensen gevonden.
Een goede ontwikkeling vind ik dat.
Het watergebied mag trouwens best
nóg meer benut mogen worden.”
Wil je een leuke (of minder leuke) ervaring met de lezer delen?
De vijfenzeventig jarige De Gooijer
moet hier wel even over nadenken,
maar komt toch vooral weer op de
bloemen: “Het is destijds een zeer
goede zaak geweest dat Bloemenlust is samengegaan met de CAV.
Ik heb daar van mee geprofiteerd.
Daarom ben ik voornemens een naslagwerk te maken over Bloemenlust. Daar ligt mijn hart. Ik heb er
gesport, ik heb er gewerkt, er werd
muziek gemaakt. Voor dit document
heb ik foto’s nodig en meer informatie. Ik roep daarom iedereen op die
nog iets heeft of weet van Bloemenlust, contact met mij op te nemen
via henk.de.gooijer@hetnet.nl, want
daar hebben we veel rijkdom aan te
danken. Ik wil er echt iets moois van
maken.”

jongere mensen bij het koor zouden
komen, zodat het koor door kon blijven gaan met zingen.
Daarna was het tijd voor de bedankjes. Iedereen werd bedankt voor zijn
of haar medewerking. Voor de bloemen en planten, maar ook voor het
werk achter de schermen. Het combo kreeg een fles wijn, Irma een
mooi boeket bloemen. Nel een fles
port. Lucy een bakje met verschillende biertjes en de dames die foto’s maakten kregen een cadeaubon. Daarna werd iedereen uitgenodigd voor een hapje, aangeboden
door het kerkbestuur en het drankje was van het jubilerende zangkoor.
Natuurlijk was dit allemaal gratis, maar er stond wel een rode bus
klaar voor de mensen die toch iets
wilden bijdragen aan de kosten van
dit concert. Velen hebben dit dan
ook gedaan, hartelijk dank hiervoor.
Voordat men naar buiten ging had
het koor nog een toegift. Een swingend ‘Happy Day’ sloot het prachtige concert af, met Irma als soliste. Een machtig mooi gezicht. Swingende mensen in de kerkbanken
en bij het koor. Dat is echt samen
zijn. Toen was het concert echt afgelopen. Maar het was nog niet het
einde van de feestelijkheden, want
het Zangkoor Cum Ecclesia heeft
hun jubileumconcert afgesloten met
een lunchoptreden bij Mijnsheerlijckheid op 13 oktober. Het repertoire van zondag jl. werd herhaald, alleen de medley werd niet gezongen.
De solo’s werden weer gezongen
door Paula Dogger, Eppo Buskermolen en Irma Zethof. De begeleiding op de piano werd gedaan door
Oksana Polman. Zij speelde ook nog
een paar prachtige muziekstukken,
waarvan de laatste ‘Adios Nonino’
het bekendste was door de traan
van Maxima. Na afloop van het concert kreeg dirigente Irma Zethof
nog een mooi boeket bloemen aangeboden, die zij weer op haar beurt
doorgaf aan de pianiste, omdat Irma zondag al een groot boeket gekregen had. Kortom een prachtig jubileumjaar is mooi afgesloten. Hier
kan het koor weer met een goed gevoel naar terugkijken.

Laatste veiling dit seizoen
op de Historische Tuin
Aalsmeer - De laatste veiling van
dit seizoen is aanstaande zaterdag
29 oktober. Hierbij wordt de eerste
partij Stiense bonen met zoete appeltjes geveild! Nog één keer draait
de Jugendstil klok rond en bieden
veilingmeester Bert Middelkoop en
opsteker Ruud Bartels hun waar
aan. Betreed de houten koperstribune en oefen uw reflexen! Ook kinderen zijn van harte welkom. Speciaal voor hen zijn er Halloween-hebbedingetjes, waar op geboden kan
worden.
Het spektakel begint om 15.00 uur.
Wees er tijdig bij; de koffie staat
klaar! Zaterdagmiddag wordt tevens de gelegenheid gegeven om
bomen en heesters te bestellen voor
de winter. Tuinchef Dick Maarsen is

aanwezig om alle brandende vragen
te beantwoorden.
‘Koken met Van Boven’
De Historische Tuin vormt het decor
van het populaire programma ‘Koken met Van Boven’. Maandag 31
oktober is de uitzending op NPO 2
om 20.25 uur. Dick Maarsen vergezelt Yvette van Boven op haar tocht
naar ambachtelijke en biologische
lekkernijen. In de hoofdrol de kweepeer. Verplichte kost voor iedereen!
De Historische Tuin Aalsmeer is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur en is te
bereiken via de ophaalbrug aan het
Praamplein. Zondag 30 oktober is
de laatste dag van het seizoen dat
de Tuin geopend is.

Door Miranda Gommans

Kon. Toonkunstkoor zingt
Weihnachts Oratorium
Aalsmeer - Wat de Mattheus Passion is voor Pasen is het Weihnachts
Oratorium van J.S. Bach voor Kerstmis. Het Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer zingt zondagmiddag 27
november delen uit dit prachtige
werk. Voor belangstellenden de gelegenheid om even te ontsnappen
aan de aankomende drukke decembermaand.
Het Weihnachts Oratorium is een
bekend muziekstuk van J.S. Bach. Er
zijn weer prachtige solisten gecontracteerd. Het Holland Symfonie Or-

kest zorgt voor de begeleiding Ook
voor de jeugd is dit een mooi werk
dat gaat over het Kerstfeest. Speciaal voor de jongeren tot 18 jaar
heeft Koninklijk Toonkunstkoor rekent de lage entreeprijs van 5 euro.
Kaarten zijn te bestellen via de website www.toonkunstkooraalsmeer.
nl of telefonisch via 0297-323378 en
kosten 22,50 euro voor volwassenen
en 20 euro voor 65+. Het concert
vind plaats in De Bloemhof aan de
Hornweg 187 en begint 27 november om 15.30 uur.

Prachtig jubileumconcert
zangkoor ‘Cum Ecclesia’
Kudelstaart - Zondag 9 oktober
vierde het zangkoor ‘Cum Ecclesia’
het gouden jubileum. Dit deden de
leden met een concert in de mooi
versierde kerk St. Jan. Heel veel rozen, hortensia’s en gekleurde ballonnen maakten het extra feestelijk.
Ook veel oude foto’s van het zangkoor hingen achterin de kerk. Lucy
Rekelhof had er veel werk van gemaakt. Mooie herinneringen. Om
14.30 uur ging de kerk open en om
15.00 uur precies begon het koor te
zingen onder leiding van Irma Zethof
met het prachtige lied: Conquest of
Paradise. Daarna werden de mensen in de volle kerk hartelijk welkom
geheten door voorzitter Garry Scholte en ging het concert verder. Met
prachtige solo’s van Paula Dogger (I
know where I`m going), Eppo Buskermolen (Lily of the valley) en Irma Zethof (Abendglocke van Mendelssohn) en het prachtige piano en
orgelspel van Jeroen Buskermolen.
Jeroen speelde ook een solo op het
orgel, en samen met het combo nog
een instrumentaal stuk. Een extratje aan het concert was de muzikale begeleiding van het combo: Mieke Kraan op basgitaar, Gerard v.d.
Broek op gitaar en Harry Meijer op
drums.
Dit gaf een aantal liederen een extra dimensie. Het koor zong de sterren van de hemel en de sfeer was
bijzonder goed. Niet alleen het koor
zong, maar de mensen in de kerk
werden ook uitgenodigd te gaan
staan om mee te zingen met de
medley van oude melodieën, die
door Nel de Boer-Verkley voorzien
waren van een nieuwe tekst, gebaseerd op 50 jaren koor en kerk. Dit
werd dan ook door praktisch iedereen gedaan.
Geweldig mooi, wat een enthousiasme! Aan het eind van het concert
werd het zangkoor en de aanwezigen in de kerk toegesproken door
Algon van Woensel namens het Parochieteam. Hij prees het zangkoor
voor hun inzet bij rouw en trouw,
maar ook voor het zingen tijdens
de vieringen en andere concerten
en wenste het koor nog 50 jaar erbij. Hij sprak de wens uit dat er weer

Stiense bonen, appeltjes en Halloween

Motto in 2017 is ‘Humor’

Oproep aan dichters voor
jaarlijkse Gedichtenavond
Aalsmeer - De zomer had dit jaar
een lange adem, herfst en winter leken ver. Onmiskenbaar is nu toch
de datum aangebroken waarop de
Nationale Gedichtendag 2017 opnieuw aan de orde komt. Traditioneel op de laatste donderdag van
de eerste maand. Het motto ‘Humor’ is de keuze van Poetry International. Men kan denken aan droge,
zwarte, satirische, sarcastische en
ironische humor. Ook zelfspot mag
niet ontbreken. De werkgroep Podiumkunst en Literatuur van KCA nodigt iedereen uit om met dit gegeven aan de slag te gaan voor de Gedichtenavond in Bacchus op don-

derdagavond 26 januari, aanvang
20.00 uur. Gedicht graag aanleveren op regelafstand 1 in Garamond
24 bij Marijke Haremaker, haremakerjcp@hetnet.nl. De sluitingsdatum is zondag 1 januari 2017. Het is
de bedoeling dat iedereen zijn eigen gedicht voordraagt, mocht dit
onmogelijk blijken, wordt verzocht
een vervanger te sturen. Het thema is ook geschikt om het gedicht
van een muzikale noot te voorzien.
Dit kan niet te lang zijn en dient van
tevoren bij KCA aangemeld te worden zodat de technicus dit kan kortsluiten. Van de gedichten wordt een
bundel gemaakt.

High Tea met Soundsation
Kudelstaart - Op zondag 6 november geeft Popkoor Soundsation een
matinee concert waarbij men heerlijk kan genieten van een High Tea,
afgewisseld door de swingende liederen van het popkoor. De bezoekers krijgen deze middag een goed
samengesteld menu voorgeschoteld:
een paar bekende liederen uit het
concert van 2015, een aantal nieuwe songs én een vooruitblik naar het
concert van 2017. Als tussendoortje
wordt men getrakteerd op twee verrassende intermezzo’s! Het koor staat
onder de vertrouwde leiding van Irma
Zethof. Al zin in dit heerlijke concert?
Bestel dan snel kaarten via info@
soundsationaalsmeer.nl. Via het con-

tactformulier op de website of één
van de koorleden kan ook uiteraard.
Het concert wordt gehouden in De
Spil Kudelstaart en begint om 15.30
uur. Vanaf 15.15 uur is de zaal open.

Dik Box tussen zijn seringenwolken.

Tot en met 4 december

Expositie ‘Starting over
late’ in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De jongste expositie
die het KCA aanbiedt in het Oude
Raadhuis is afgelopen zaterdag geopend. Onder de titel ‘Starting over
Late’ bouwden de ervaren kunstenaars Dik Box, Michel van Overbeeke en Claus Pierre Leinenbach gezamenlijk een expositie die een bezoekje meer dan waard is. In de grote zaal is het werk te zien van Leinenbach. Beelden en foto’s die
zich kenmerken door ingehouden
kracht, stilte en evenwicht. Met relatief weinig werk weet Leinenbach
de Grote zaal om te vormen tot zijn
domein waarin verontrusting en verwijzingen naar seks en erotiek, naar
het leven en de dood de hoofdrol
spelen. In de beelden voegt Leinenbach hard en zacht materiaal zoals
nylon en metaal samen, waarna hij
de zachte delen laat groeien door
laag over laag te stikken en de harde delen van dunne ijzerplaatje over
elkaar last en vervolgen weer afslijpt. Het is als het ware de schilder
in hem die de beeldhouwer voedt.
Z’n werk nodigt de toeschouwer uit
om het aan te raken, daadwerkelijk
te voelen hoe dat harde en zachte
samengaat.
Michel van Overbeeke, geboren in
Den Haag in 1942, hoort bij een generatie kunstenaars die vanaf de jaren zestig gewerkt heeft aan een
oeuvre waarbinnen het Bijbelse thema een cruciale rol speelt. Een aantal, door hem gebezigde disciplines
zijn: aquarel, ets, zeefdruk, olieverf,
video, fotografie, maar ook glas,
brons en keramiek. Zo ontwierp hij
de lampen in het Provinciehuis in
Haarlem en de glas-in-loodramen
in bijvoorbeeld de St. Bavo kerk in
Haarlem. Op de expositie in de voorkamer van het Oude Raadhuis toont
hij het project de maaltijd als metafoor voor het leven. Daarvoor heeft
hij de vloer van de ruimte aan de
voorzijde belegd met een serie foto’s van een naakt met aan stukken
gehakte meloenen en hier en daar

een mes. Overbeeke zegt hierover
dat hij de toeschouwer als het ware met hetzelfde perspectief naar de
foto’s wil laten kijken, zoals hij ze op
dat moment met het model maakte.
Het is een welhaast wellustig commentaar op al die kookprogramma’s
die er tegenwoordig zijn waarbij hij
tegelijkertijd het belang van voedsel
wil onderstrepen.
Dik Box is geen onbekende in
Aalsmeer. In opdracht van de gemeente maakte deze veelzijdige
kunstenaar al eens een waterplastiek dat al snel de dobbers werd genoemd. Het kunstwerk was geen
lang leven gegund omdat het veel
onderhoud vergde. Het is zonder al
te veel rumoer verdwenen. En ook
nu heeft Box zich laten inspireren
door het water en het land van de
Westeinder. In zijn reguliere werk
is de wolk een terugkerend thema waarin hij soms een veld van
achtergebleven gedachten verstopt. Deze keer is het een typisch
Aalsmeers onderwerp waarover Box
zijn gedachten heeft laten gaan. In
het zaaltje aan de tuin zijn een aantal seringen te zien die hij hoogstpersoonlijk van een akker op de
Kleine Poel heeft gehaald. De seringen heeft hij omgedraaid en om die
seringen heeft hij wolken gemaakt.
Deze seringenwolken lijken daardoor een soort buitenaardse wezens of insecten die in de paars verlichte ruimte hangen. Het geeft een
vervreemdend effect zeker in combinatie met de foto van de anonieme
seringenkweker die net een kluit los
steekt. Een kunstwerk om even bij
stil te staan en te bedenken dat het
in de Burgerzaal van het gemeentehuis een plekje zou kunnen krijgen.
Juist omdat het zo Aalsmeers is.
De expositie is nog te zien tot en
met 4 december in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat. Elke donderdag tot en met zondag geopend
van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis.
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De Zuidooster is eerste
volledige JOGG-school
Aalsmeer - Op 24 oktober heeft
Wethouder Ad Verburg het startsein gegeven voor het gezond eten
en water drinken op de Zuidooster
school in het kader van Jongeren
op Gezond Gewicht (JOGG). Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst, ook leerling op de OBS Zuidooster, hielp hem daarbij. Wethouder Verburg: “OBS De Zuidooster is de eerste school in Aalsmeer
die volledig overstapt op een gezond 10-uurtje met water en fruit.
Dit betekent dat de leerlingen elke dag heel veel minder suiker binnen krijgen. Wel 2070 suikerklontjes
of 10 kilo suiker minder. JOGG gaat
al meer leven in Aalsmeer. Steeds
meer scholen en verenigingen bieden een gezonde keuze aan de kinderen aan. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat een gezonde keus normaal is in Aalsmeer.
We hopen dat mee scholen en verenigingen het goede voorbeeld van
de Zuidooster volgen en zich ook
bij JOGG aansluiten.” Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst was
ook van de partij: “Ik vind fruit eten
en waterdrinken erg belangrijk en
lekker. Door het drinken van water
kun je je goed concentreren.”
Directeur Mark van Leeuwen: “Wij
vinden het belangrijk dat onze leer-

lingen gezond eten en drinken. Ook
veel bewegen is belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat
kinderen zich beter concentreren en
beter resultaten halen door niet al
die drankjes met veel suiker te drinken. De kinderen zijn ook rustiger.
We hebben samen met de kinderen uitgerekend hoeveel suiker er
in zoete drankjes zit en dat op een
bord geplakt. Zo kwamen we erachter dat in een flesje sportdrank
wel 15 klontjes suiker zit.” De kinderen kregen allemaal een eigen beker met hun naam erop om water te
drinken in de klas. Ook allemaal een
gezonde appel.
Gezond eten, meer bewegen
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk
te maken. Aalsmeer is een JOGGgemeente. Bijna 1 op de 8 van de
Aalsmeerse kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar is te zwaar.
Het percentage met overgewicht
stijgt met de leeftijd. De JOGG-aanpak draagt er aan bij om de stijgende trend van overgewicht bij kinderen in Aalsmeer een halt toe te roepen. Wil jouw organisatie ook mee
doen? Zie: www.aalsmeer.nl/jogg.

Wethouder Ad Verburg, Kinderburgemeester Sophie van Raaphorst mascotte
Druppie en Marielle Splinter JOGG-medewerker van de gemeente.

Een prachtig ‘dank je wel’
voor pastoor Spaans
Aalsmeer - Vrijdagavond 21 oktober
was er een warm onthaal in de Oud
Katholieke Kerk. Op uitnodiging van
pastoor Jacob Spaans kwam men
luisteren naar een concert dat niet
licht vergeten zal worden. Het eerste stuk dat het vermaarde Tiberius
Strijkkwartet uit Targu Mures (Roemenië) voor een dankbaar publiek
speelde was het strijkkwartet in A
groot KV 464 van W.A. Mozart. Bij de
introductie gaf gastheer Spaans al
aan dat het tweede stuk Grosse Fuge van Beethoven een ‘woest’ moeilijk stuk was. Het stuk - door Beethoven in de zomer van 1825 gecomponeerd - wordt door de kenners gezien als het meest ultieme en ingewikkelde stuk dat ooit is gecomponeerd. De achttiende eeuwse Duitse componist Louis Spohr noemde
het een onontcijferbaar ongecorrigeerde verschrikking. Want tjonge

wat deed die Beethoven zijn musici aan. Maar, Stravinsky zag het als
een absoluut hedendaags stuk dat
altijd hedendaags zal blijven. En wat
kreeg deze componist gelijk. Met de
Oost-Europese dynamiek van het Tiberius kwartet werd het een schitterende vertelling zonder woorden. Het
stuk - dat ruim vijftien minuten duurt
- vroeg zoveel van Tibor Molnar (eerste viool), Karoly Lakodi (tweede viool), Jozsef Molnar (altviool) en Elod
Zagoni (cello) dat een gevraagde
toegift niet mogelijk was. De musici hadden alles gegeven wat in hun
vermogen ligt hetgeen een prachtig
‘dank je wel’ was voor pastoor Jacob
Spaans die deze Roemeense muzikale kunstenaars al jaren een Nederlands onderkomen in zijn pastorie biedt.
Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl

Vrolijke geluiden op 64e
Vogeltentoonstelling
Aalsmeer - Wat een gezellige en
vrolijke geluiden allemaal, fluitende
vogels die tegen elkaar opboksen
om de meeste aandacht te krijgen
en vogels die reageren me een soort
vragend toontje op het publiek.
Nee, stil was het niet op de jaarlijkse vogelshow van de Vogelvrien-

den Aalsmeer. Afgelopen weekend
stond deze op het programma, drie
dagen lang. Veel bezoekers, die nagenoeg allen onder de indruk waren van de prachtige kanaries en
tropische vogels. “Wat een mooie
kleuren en wat een warrig hoofd.”
Aan de kooien van de prijswin-

Zonnebloem Kudelstaart
viert jubileumfeest
Kudelstaart - Zaterdag 22 oktober
was het groot feest bij de Zonnebloem Kudelstaart. Dit jaar bestaat
de afdeling 30 jaar en dit is groots
werd gevierd met de gasten en vrijwilligers in het Dorpshuis van Kudelstaart. Pastoor Tangelder nam 30
jaar geleden het initiatief om in Kudelstaart ook een afdeling van de
Zonnebloem op te richten. Dit deed
hij met ondersteuning van mevrouw
Joke Dapper en enkele vrijwilligers.
Enkele vrijwilligers van toen, Paula
Bakker, Hilly de Kuiper en Riet Bijlemeer, zijn 30 jaar vrijwilligsters geweest bij de Zonnebloem. Zij vonden het belangrijk dat er ook aan
de ouderen en zieken werd gedacht
in de vorm van een bezoekje aan
huis of het verzorgen van een gezellig samenzijn. Nu, na 30 jaar zetten de vrijwilligers zich nog steeds
in om iets te kunnen betekenen voor
de ouderen in Kudelstaart en doen
dat met veel plezier, het is dankbaar
werk.
Reden genoeg om het jubileum
groots te vieren. Om 9.00 uur waren enkele vrijwilligers al druk in de
weer om het Dorpshuis om te toveren tot een ware feestzaal. De slingers en ballonnen werden opgehangen, boompjes, gemaakt van
ballonnen, stonden bij de voordeur,
kortom het was een prachtig versierde zaal. Om half twee arriveerden de eerste gasten. Nadat iedereen een plekje had gevonden werden zij voorzien van een kopje kof-

fie/thee met gebak versierd met een
zonnebloem. Terwijl iedereen zat te
genieten van de koffie met gebak
en even bijpraten, gingen de gordijnen van het toneel open en werden
de aanwezigen zingend verwelkomd
door het geweldige koor FF Anders.
Na het mooie welkomslied heette de voorzitter iedereen hartelijk
welkom in het bijzonder de oprichters de heer Tangelder en mevrouw
Dapper. Het koor FF Anders heeft de
gastem twee keer een half uur laten genieten van hun prachtige kostuums, maar vooral van hun mooie
liedjes van vroeger en nu, die door
velen werden meegezongen. Onder
leiding van Ben werd zelfs de polonaise nog gelopen. Tussen alle liedjes door werd iedereen voorzien van
een drankje en een lekker hapje.
Het was een gezellige vrolijke boel.
Hiermee was het feest nog niet afgelopen. Om 18.00 uur kon iedereen
genieten van een heerlijk drie gangen diner verzorgd door het Dorpshuis. Zo rond 20.00 uur kwam er
een eind aan het jubileumfeest, en
werden de gasten weer opgehaald
of thuis gebracht door de vrijwilligers. Zowel de gasten als vrijwilligers hebben genoten van dit bijzondere feest en gingen met een voldaan gevoel naar huis.
Voor meer informatie over de Zonnebloem of de afdeling financieel
willen ondersteunen, kan contact
opgenomen worden met Els Schaefers via 0297-342414.

Bazaar: Feest met een
prachtige opbrengst!
Aalsmeer - Wat een feest, de jaarlijkse bazaar afgelopen zaterdag in
’t Kloosterhof! Gezelligheid, leuke
ontmoetingen en veel activiteiten!
De bazaar werd weer georganiseerd
door de ‘Vrienden van ’t Kloosterhof’. Voor het eerst met de prachtige
nieuwe zaal erbij waardoor er meer
ruimte was om deel te nemen aan
een grote variëteit van Bazaar-onderdelen. Het weer werkte mee en
velen wisten de weg naar ’t Kloosterhof te vinden.
Bewoners, familie, kinderen, buren
en veel andere belangstellenden.
Buiten stond al vroeg een rij bij de
oliebollenkraam en dat bleef de hele middag zo. De kinderen vermaakten zich op het springkussen. Binnen in de ‘oude’ zaal was van alles
te doen, te kopen en te raden. Mooi
eigen werk van de handwerkclub,
een zeer grote keus aan boeken,
er kon meegedaan worden aan het
muizenspel, ‘vier op een rij’ of sjoelen in een kromme bak. Bij de grote verloting waren prachtige prijzen
te winnen zoals kaarten voor de musical Soldaat van Oranje, een weekendje weg of een dinerbon. Wat was

de waarde van de mand met boodschappen (33,34 euro) of hoeveel
krenten zaten er in het krentenbrood (669)? Ook waren er prachtige planten te koop en ontbrak de
grabbelton niet. En natuurlijk werd
er weer erwtensoep verkocht! In de
‘nieuwe’ zaal kon de juiste envelop je een leuke prijs opleveren en
draaide het Rad van Avontuur. De
loten gingen snel van de hand en
de tafels vulden zich met prachtige prijzen! Ook voor de inwendige
mens werd goed gezorgd en de bezoekers werden zelfs op bitterballen
getrakteerd! Teveel allemaal om op
te noemen. Dit alles leverde een geweldige opbrengst op van netto bijna 6.000 euro.
Een mooi bedrag is bestemd voor
de nieuwe geluidsinstallatie en voor
extraatjes voor de bewoners. Heel
veel dank aan alle royale bezoekers,
sponsoren en bovenal aan alle vrijwilligers die mede deze bazaar tot
een groot succes hebben gemaakt.
Heeft u het moeten missen? Jammer, maar volgend jaar oktober is
iedereen weer van harte welkom!
Foto: www.kicksfotos.nl

naars hingen opvallende oorkondes. De meeste van deze toppers
werden extra bekeken door de bezoekers. “Ja, die is echt mooi.” Totaal
445 vogels hadden de Vogelvrienden bijeen gebracht voor alweer
de 64e editie van deze tentoonstelling. De opening werd vrijdag verricht door docent R. Bulte van het
Wellantcollege MBO. In de school
in de Linnaeuslaan is de show enkele jaren gehouden, evenals in het
schoolgebouw in de Thijsselaan.
Ditmaal was de sportzaal in de Baccarastraat omgetoverd tot ‘vogelparadijs’. Er was een ruimte ingericht
waar genoten kon worden van koffie, thee of fris en zondag was het
extra feestelijk door het draaiende

Rad van Fortuin waar mooie prijzen mee te winnen waren. Uiteraard waren er leden van de vereniging aanwezig om meer informatie
te geven over de vogels en het kweken van de verschillende soorten.
Heel gezellig en succesvol. Prima
verlopen. Ook weer zo’n evenement
waar Aalsmeer trots op mag zijn!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Een aantal Radio Aalsmeer medewerkers tijdens de Pramenrace 2016.

25 Uur durende marathonuitzending

Radio Aalsmeer viert 25
jarig bestaan zondag
Aalsmeer - Op zondag 30 oktober
viert Radio Aalsmeer 25 uur lang
met live-radio haar 25-jarig bestaan.
Dankzij het ingaan van de wintertijd
kan er 25 uur lang radio op dezelfde dag worden gemaakt. De jubileumuitzending begint in de nacht
van zaterdag op zondag om middernacht, in het kalenderjaar 2015.
Per uur wordt er vervolgens teruggeteld tot 25 jaar geleden, 1991, het
jaar van de eerste uitzendingen. Ieder uur is er muziek, (lokaal) nieuws
en ontwikkelingen bij de omroep uit
het betreffende jaar te horen. De
presentatie is in handen van een
grote groep vrijwilligers, onder andere van het eerste uur die nog altijd actief is. Er wordt hard gewerkt
aan een prachtig radiodocument dat
de 25-jarige geschiedenis van Radio
Aalsmeer eer aan doet. Luisteraars
zijn van harte uitgenodigd op de jubileumreceptie bij de radiostudio in
Studio’s Aalsmeer. Deze is zondag
30 oktober van 14.00 tot 17.00 uur.
‘Let’s Go’ Party
Vrijdag om 18.00 uur geeft ‘Let’s Go’
een feestje voor kinderen ter ere
van het 25-jarig bestaan van Radio Aalsmeer. Kim, Laurens en Joey
hopen alle kinderen uit Aalsmeer
en Kudelstaart te zien, want tussen
18.00 en 19.00 uur mag je je favoriete plaatje aanvragen, in de studio
kijken en misschien zelfs je favoriete liedje aankondigen. Verder is Melissa er ook met een leuke knutselactiviteit. En dan nog dit: ben jij jarig
op 28, 29 of 30 oktober? Dan mag jij
die vrijdagavond gratis naar de film
Vampierzusjes 2! Stuur een mailtje
naar letsgo@radioaalsmeer.nl om je
toegang te regelen.

Voorproefje in Vrijdagavondcafé
’s Avonds is Ron Leegwater er weer
en hij ontvangt de Guilty Pleasures
Band, die ook een lied zal spelen.
Ook komt wijkagent Erik van den
Brun voor zijn maandelijkse rubriek
‘Een Boeiend Gesprek’ met daarin preventie-tips en het laatste politienieuws. Verder besteedt Ron aandacht aan de 25 uur durende marathonuitzending die Radio Aalsmeer
zondag gaat maken. Bestuurslid
Lennart Bader komt vertellen wat
er allemaal gaat gebeuren. Tenslotte
nog het spelletje Soundmemory, je
hoort 10 willekeurige geluiden, maar
welke is dubbel? Meedoen? Aanmelden via studio@radioaalsmeer.nl
voor of tijdens de uitzending.
‘Door de Mangel’ horeca in
In ‘Door de Mangel’ is iedere week
een Aalsmeerder of Kudelstaarter te
gast. Zus en broer Mylène en Elbert
Huijts vragen hem of haar het hemd
van het lijf. Afgelopen maandag
was leerling-kok Danielle Klaassen
te gast. “Alles moet perfect zijn op
social media. Heel veel mensen laten zichzelf niet zien aan de buitenwereld. Ik vind dat je gewoon jezelf
moet zijn”, aldus Klaassen. Later wil
zij haar eigen B&B beginnen in Canada. Voor de volgende uitzending
geeft zij het stokje door aan haar
beste vriend, Thomas Voorn. Hij is
ook werkzaam in de horeca. Danielle wil graag van hem weten hoe hij
de toekomst van de horeca ziet.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.

Groep 3 Jozefschool zoekt
kabouters in het Bos
Aalsmeer - Terwijl de bladeren
rood, geel en bruin verkleuren en
de wind ze mee neemt, liepen de
kinderen van groep 3 van de Jozefschool deze week het Kabouterpad. In groepjes gingen zij met een
hulpouder op stap door het Amsterdamse Bos. Op zoek naar de kabouters met vrolijke gebreide mutsjes
verstopt in de natuur. Elke kabou-

ter had een kaart met een opdracht
waarmee de kinderen de slag konden. Zo zochten ze onder de bladeren naar kriebeldiertjes, tekenden
de boomschors na, zochten speciale bomen, zongen liedjes en genoten van alles wat ze ontdekten. De
NME- en hulpouders maakten deze
prachtige herfstexcursie weer mogelijk.
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Pijn? Echo-onderzoek
ook bij PACA
Aalsmeer - Loopt u al lang met
pijnklachten in uw lichaam? Helpt
fysiotherapie niet voldoende om van
de pijnklachten af te komen? Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer
(PACA) gebruikt echografie in de
fysiotherapiepraktijk om nog beter
vast te kunnen stellen wat de diagnose is van uw pijnklachten in bijvoorbeeld de rug, knie, schouder,
heup of voet.
De gemaakte echo is een unieke
onderzoeksmethode om - naast uw
beschrijving van de klacht en een lichamelijk onderzoek - op betrouwbare wijze afwijkingen of blessures

vast te stellen bij lichamelijke pijnklachten.
Auke Ham, fysiotherapeut en geschoold in het gebruik van echografisch onderzoek: ”Met deze extra informatie kunnen wij sneller en beter
besluiten welke behandeling er nodig is. Kan wel of niet de belasting
op het lichaam worden verhoogd?
Kan werk wel of niet worden hervat? Wordt de fysiotherapie voortgezet of is er een andere, specialistische behandeling nodig?” Sinds de
jaren negentig wordt in toenemende mate het gebruik van echografie voor diagnostiek binnen de fysiotherapie toegepast.
Auke: ”Bij PACA beschikken wij
over de modernste echo-apparatuur en de professionele kennis om
een betrouwbare diagnose te kunnen stellen over bijvoorbeeld: gewrichtsklachten, scheuren en littekens in spieren, beschadiging aan
pezen, problemen met slijmbeurzen,
scheuren en verdikkingen aan gewrichtsbanden, problemen met botten en zenuwen.“
De kosten aan een echografisch onderzoek zijn afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Een afspraak
op korte termijn is vrijwel altijd mogelijk. Bel voor het maken van een
afspraak met PACA: 0297-230960.

Genomineerden Dutch
Flower Awards bekend
Aalsmeer - Dutch Flower Group
(DFG) heeft dit jaar negen kwekers
genomineerd voor de Dutch Flower
Awards 2016. Deze onderscheidingen worden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse kwekers. Het is voor de
vijftiende keer dat DFG met de Dutch Flower Awards haar ketenpartners, de kwekers, in de schijnwerpers zet.
De feestelijke bekendmaking van
de winnaars vindt plaats op de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer op
donderdag 3 november om 15.00
uur op de DFG stand 18.2. Bij de
snijbloemen zijn de nominaties gegaan naar Bloemenkwekerij Eduard
Daling, Van den Berg Roses en Bredefleur. In de categorie Planten zijn

Preferred Partner Recognition
Door DFG zal ook worden stil gestaan bij de ketenpartner die speciale erkenning verdient voor haar
intensieve en toekomstgerichte samenwerking met de Dutch Flower Group bedrijven. Direct na de
overhandiging van de Dutch Flower Awards zal deze prijs, de Preferred Partner Recognition, worden
uitgereikt.

Gladheidbestrijders klaar
voor het winterseizoen

Samenwerking
Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het zogenaamde gladheidseizoen een technische controle uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers. Vervolgens rijden alle chauffeurs hun strooiroute om te
controleren of deze geen obstakels
kent die de gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met de
coördinatoren en gemeenten worden deze routes vervolgens eventueel aangepast en vastgesteld. Meerlanden werkt in de gladheidbestrijding samen met Heemskerk en onderaannemers PC van der Wiel, Vrijbloed Transport, Roodenburgh en
De Jong Transport. Daarnaast wor-

Van 29 oktober t/m 6 november

Fair Trade Week: Win jaar
lang gratis koffie of thee
Aalsmeer - Van 29 oktober tot en
met 6 november is het weer Fair
Trade Week! De tweede van dit jaar.
Supermarkten, bedrijven, wereldwinkels, gemeentes en kernteams
Fair Trade Gemeenten organiseren
acties en evenementen om aandacht te vragen voor eerlijke handel.
Er verschijnt ook weer de Fairtrade
Week actiefolder met aantrekkelijke
aanbiedingen van supermarkten en
wereldwinkels. Fairtrade Gemeente heeft een leuke win-actie: Maak
kans op een jaar lang gratis koffie
of thee. In Aalsmeer doet de Werkgroep FairTrade Gemeente Aalsmeer
ook mee met deze win-actie. Hiervoor worden kaarten uitgedeeld op

zaterdag 29 oktober, dinsdag 1 november en zaterdag 5 november in
het Centrum. Ook zullen er kaarten
liggen bij diverse adressen in de gemeente. Wanneer u een vraag beantwoord op deze kaart en dit antwoord mailt naar info@fairtradegemeenten.nl maakt u kans op deze
prijs. Uiteraard kunt u door producten met het FairTrade logo te kopen
de boeren en producenten steunen. Zo ontvangen zij een leefbaar
loon om hun gezin te onderhouden
en hun dorp te voorzien van onder
andere goede wegen, een school of
een ziekenpostje. Meer informatie is
te vinden op www.fairtradegemeenten.nl.

Hoogeveen Plants, Elstgeest Potplanten en VDE Plant de genomineerden. De kwekers Buijnink Internacional (Portugal), Semperflora (Zuid Afrika) en Herburg Roses
(Ethiopië) zijn dit jaar de genomineerde buitenlandse kwekers voor
de Dutch Flower Awards 2016.

Jaarlijkse vlootschouw bij Meerlanden

Rijsenhout - De afgelopen week
vond bij Meerlanden in Rijsenhout,
Heemstede, Hillegom en Lisse de
jaarlijkse vlootschouw van het materieel voor de gladheidbestrijding
plaats. Dit materieel wordt ingezet
op de wegen en fietspaden in de
gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede,
Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse. Samen met leverancier Schuitemaker controleerden de chauffeurs
en coördinatoren al het materieel op
een goede werking. Hierna bouwden de chauffeurs hun voertuigen
op met de strooi-units en reden ter
controle de verschillende strooiroutes. In de komende weken worden bovendien ruim 200 zoutkisten
in Haarlemmermeer en Heemstede
uitgezet, zo’n 25 permanente zoutkisten in Aalsmeer geplaatst en de
voorraden strooizout en pekelwater
aangevuld.

Voor iedereen vanaf 55jr.

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.

den medewerkers van De Waterwolf en AM Match ingezet bij het
handmatig strooien op bijvoorbeeld
bruggen. Bij extreem winterweer
kan Meerlanden tenslotte een beroep doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.
Oog voor milieu
Ook in het bestrijden van gladheid
is Meerlanden samen met de opdrachtgevende gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Een deel van het materieel rijdt op groengas, opgewekt
uit GFT. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt
het zout gemengd met pekelwater
en op de wegen verspreid. Naast
een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden uit
het eigen composteringsproces van
GFT. Tenslotte worden de voorraden
steenzout, nadat ze zijn opgebruikt,
vervangen door BIO-zout. BIO-zout
is een restproduct uit de vervaardiging van biobrandstof.
Grootste areaal van Nederland
Vanuit
Rijsenhout,
Heemstede
en Hillegom en Lisse coördineert
Meerlanden met een team van zo’n
tachtig mensen de gladheidbestrijding voor acht gemeenten en voert
de werkzaamheden ook uit. Dit
werk doet het team naast hun reguliere baan. Meerlanden bedient het
grootste areaal aan gemeentelijke
wegen van Nederland.

Workshop elegante kaarshouder maken!
Dinsdag 1 november is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve
middag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. We gaan een elegante kaarshouder
maken van hout incl. kaars. Erg leuk om straks bij u in huis neer te zetten
met de donkere avonden of leuk om iemand cadeau te geven.
Deze workshop is voor iedereen vanaf 55 jaar. Dus kom
gezellig langs!! Neem uw vriendin/buurvrouw/dochter gezellig mee. Mannen zijn natuurlijk ook van harte
welkom. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk
willen meenemen dan vragen we een bijdrage van €7,euro. Dit is incl. koffie of thee. Voor meer informatie kunt
u bellen met de gastvrouwen 0297- 820979.
Musica in inloopcentrum Kudelstaart
Vrijdag 4 november laat Tom, de stagiair van het ontmoetingscentrum,
ons kennis maken met het muziek instrument Djembe! Onder begeleiding van Tom wordt er samen muziek gemaakt met verschillende
instrumenten. Een manier om van muziek te genieten is natuurlijk ook
het doen! Plezier, en gezelligheid staan vooraan. Inloop vanaf 14.00 uur,
we starten om 14.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de activiteitenbegeleidster: Nina Oudshoorn tel. 06-8344 1313.
Avond diner in wijkpunt Voor Elkaer
Eet u liever ‘s avonds warm dan kan dat op woensdag en vrijdagavond
vanaf 17.30 uur. De maaltijden worden ter plaatse gekookt en zijn bereid
uit verse ingrediënten. Vrijwel iedere laatste vrijdag van de maand is
er een “thema avonddiner”. Er wordt dan gekookt volgens de culinaire
keuken van een land. Hiervoor wordt reserveren aanbevolen.
Voor meer informatie of reserveren kunt u bellen met de gastvrouwen
0297- 820979. Deze vrijdag 28 oktober is het thema: ‘Oktoberfest’. Deze
avond laten wij u kennis maken met de Duitse keuken. De kosten zijn
€15,- p.p. Aanvang van deze avond is 17.30 uur.Voor reserveringen
kunt u bellen naar 0297 820979.

3 November in het Crown Theater

Sexy dansers van Thunder
from Down Under!
‘Hana Ike Battle’ brengt
floritainment op beurzen
Aalsmeer - De vorig jaar succesvol
geïntroduceerde Hana Ike Battles
brengen dit jaar op 2, 3 en 4 november floritainment op de sierteeltvakbeurzen in Aalsmeer en Vijfhuizen.
Tijdens de battles strijden bloemenarrangeurs uit Japan en Europa
om de hoogste punten van het vakpubliek, dat zich laat entertainen bij
deze nieuwe vorm van bloemschikken. De battles worden gehouden
bij Royal FloraHoland en PTMD in
Aalsmeer en de IFTF in Vijfhuizen.
Hana Ike Battle komt uit Japan, het
land met de rijke geschiedenis van
de Ike Bana bloemsierkunst. Hana staat voor bloem, Ike voor leven
en Battle voor de passie om te overwinnen. Het is de spannende combinatie van nieuwe bloemsierkunst
en boeiend entertainment. ”Daarom
noemen we het floritainment”, beschrijven de initiatiefnemers Manon
Velthuis van de VGB en Michel de
Kok van Holland Flower Web. ”Het is
een sportieve strijd tussen twee arrangeurs die het vijf minuten tegen
elkaar opnemen om een spectaculair bloemstuk te maken. Creatief,
onder begeleiding van opzwepende
muziek én voorzien van deskundig

commentaar. Het publiek bepaalt na
de gong wie het meest indrukwekkende florale arrangement en de
beste performance heeft gemaakt.
De winnaar gaat door naar de volgende ronde.”
De battles worden op woensdag 2
november gehouden van 11.00 tot
12.00 uur op het FloraHolland plein
van de Trade Fair in de bloemenveiling, op 3 november bij het marktplein van Green Team op de IFTF in
Vijfhuizen en op vrijdag 4 november
weer bij Royal FloraHolland, maar
dan van 12.30 tot 13.30 uur. Deze
battles zijn voor iedereen toegankelijk en gratis. De finale voor genodigden wordt gehouden bij PTMD
in Aalsmeer op vrijdagmiddag 4 november. Bedrijven die belangstelling
hebben om op hun locatie ook Hana Ike Battles te laten houden kunnen dit via info@hanaikebattle.eu
laten weten. Speciaal voor de battles komen arrangeurs Mr. Syo Sogabe en Mario Hirama in de beursweek over vanuit Japan. Zij nemen
het onder meer op tegen de Nederlandse winnaars in 2015. Het volledige programma en meer informatie: http://www.hanaikebattle.eu.

Voor mooie wenkbrauwen en volle wimpers

Permanente Make-up Shop
Regio - Liesbeth van der Voort is
gespecialiseerd in het aanbrengen
van Permanente Make-up! Liesbeth doet dit werk al 25 jaar en vind
het nog steeds een ongelooflijk leuke specialisatie. Wat het precies is?
Liesbeth legt het uit: “Het is een
vorm van tatoeage waarbij kleurstoffen op een dusdanige manier
worden ingebracht zodat u weer
mooie wenkbrauwen heeft! Eerst
wordt er een mooie wenkbrauwvorm getekend (zoals ze ooit waren maar dan nog een beetje mooier) en als we die vorm allebei mooi
vinden, dan worden ze er in de vorm
van haartjes op gezet!
En wordt u elke ochtend wakker
met keurige wenkbrauwen die u
een verzorgd uiterlijk geven. Heerlijk! Niet meer knoeien met potloden, en altijd netjes. Niet van echt te
onderscheiden.” Ook eyeliners zijn
een geweldige aanwinst voor uw
uiterlijk. Het maakt de ogen weer
sprekend en levendig. Net alsof er
mooie volle wimpers zitten. Geen
make-up en toch een sprekend gezicht! Precies tussen de wimperharen wordt een fijn (of wat dikker)
lijntje aangebracht wat een geweldig effect heeft. Meestal aan de on-

derkant van het oog een minimaal
lijntje, niet te strak, zodat het net
het oog accentueert zonder dat het
hard maakt. U zult versteld staan
van het effect. Liesbeth tot slot:
“Zijn uw wenkbrauwen ooit gedaan,
maar al lang niet mooi meer? Maak
eens een afspraak en ik zorg dat u
er weer blij mee bent.” De Permanente Make-up Shop is te vinden
aan de Akerdijk 155 in Badhoevedorp en telefonisch bereikbaar via
06-13239003. Voor meer informatie:
www.permanentemakeupshop.nl.

Aalsmeer - Zijn de vrouwen in
Aalsmeer en omstreken er al klaar
voor? Er komen zes prachtige mannen helemaal vanuit Australië naar
Crown Theater Aalsmeer. Er is spetterende muziek, een wervelende
lichtshow en de boys zullen heerlijk dansen voor alle aanwezige Ladies. Dit mag je toch niet missen?
De breed gespierde en sexy dansers traden al op in Las Vegas en
zetten nu ons koude Nederland in
vuur en vlam. Een Ladies Only ervaring die de scherpe randjes van vermaak tarten, maar… de waarden en
normen van zedelijkheid respecteren. Wereldwijd hebben al meer dan

zeven miljoen mensen deze topentertainers zien optreden. Een verleidelijke All-Male Dance Revue van
hoog niveau en bij uitstek een ervaring die je als vrouw meegemaakt
wil hebben… Ladies, Sharpen Your
Heels. Donderdag 3 november om
20.00 uur is dit spektakel te aanschouwen.
Kaartjes voor de sexy dansers van
‘Thunder from Down Under’ kosten 35 euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij Espago in de Ophelialaan,
’t Boekhuis in de Zijdstraat, Marskramer te Kudelstaart, aan de kassa van het theater of via de website
www.crowntheateraalsmeer.nl

Ben van der Sluis te gast
in Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 5 november komt Ben van der Sluis over zijn
passie voor de kunst praten in het
Huiskamermuseum. Als fysiotherapeut is hij niet weg te denken in
Aalsmeer. Twee jaar geleden koos
hij - door omstandigheden - een
andere weg en volgde een lang gekoesterde wens. Hij kocht een beeldig kerkje (een Rijksmonument) in
Bloemendaal, stak de handen uit de
mouwen, verbouwde het naar zin en
verwezenlijkte daarmee zijn droom:
Een eigen kunstcentrum! Al meerdere succesvolle tentoonstelling
waren te zien naast cabaret voorstellingen, concerten en poëzie optredens. Ook blijkt de ‘kunst’ kerk
geschikt voor bezinningsdagen.
Van der Sluis studeert cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit in Amsterdam. Zijn voorkeur
voor abstracte kunst vanaf 1900 zal

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

hij uitgebreid deze middag bespreken, evenals zijn liefde voor de fotografie. Ben ziet zichzelf als een beschouwer - een kijker: “Kunst moet
wat mij betreft betekenis hebben
voor de gemeenschap.”
Om 16.00 uur volgende week zaterdag zijn belangstellenden van harte welkom in het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade 12a, dé
plek om met elkaar over kunst van
gedachten wisselen.
Janna van Zon

Kleurworkshop
in Boekhuis
Aalsmeer - Kleurworkshop ‘De
magie van de jungle’ in Boekhuis
Aalsmeer. Tropische vogels, zeldzame orchideeën en kleurrijke kameleons! De natuur blijft de grote inspiratiebron voor liefhebbers van
kleur. Voortbouwend op de kunst
van het inkleuren geeft Annefie van
Itterzon vrijdagavond 4 november
in het Boekhuis een workshop bij
het nieuwe Jungleboek van Johanna Basford! Van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: 10 euro inclusief materiaal.
Opgeven voor bovenstaande activiteit kan via boekhuis@boekenhof.nl,
bel 0297-324454 of in de winkel.
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Voor 1 december doorgeven!

Ladiesnight Espago en Denise Fashion

Pink Sint dé mystery guest

Meldingsplicht voor groot
evenement bij gemeente
Aalsmeer - Organiseert u in 2017
een groot of risicovol evenement?
Dan bent u verplicht dit vóór 1 december 2016 te melden bij de gemeente Aalsmeer. De meldingsplicht geldt zowel voor evenementen die op de openbare weg plaatsvinden als in gebouwen. Een groot
evenement is een evenement waar
op het piekmoment 2000 of meer
personen, inclusief personeel en
eventuele artiesten, aanwezig kunnen zijn. Risicovol hangt van meerdere factoren af, zoals aard en omvang van de activiteiten, de te verwachten overlast, het publiek dat op
een evenement afkomt of de locatie
van het evenement.
Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en brandweer
is het belangrijk dat de veiligheidspartners tijdig een goed beeld hebben van het aantal grote of risico-

volle evenementen in 2017. Op basis
hiervan kunnen zij beter inspelen op
mogelijke knelpunten.
Definitief na vergunning
Let op: Als u een evenement heeft
aangemeld voor een bepaalde datum, kunt u die in beginsel niet
meer wijzigen. Een evenement
vindt pas definitief doorgang, als u
naast de aanmelding ook een vergunning heeft aangevraagd en gekregen van de gemeente Aalsmeer.
Melding doen over een groot of risicovol evenement kan schriftelijk bij
de gemeente, ter attentie van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving, Postbus 253, 1430 AG
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op de website www.aalsmeer.nl
of neem contact op met de afdeling
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via 020-5404911.

Presentatieavond ‘Melomanie’
Rijsenhout - Zaterdag 29 oktober verzorgt Drumfanfare Melomanie een
optreden tijdens een jaarlijks terugkomend presentatieavond. Donateurs en
andere belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren. De
avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Werf 2 en begint om
20.00 uur. De toegang is gratis.

Vluchtelingen vertellen over hun wereld

Voorstelling ‘As I Left My
Father’s House’
Wereldwinkel trakteert op
lekkere fairtrade hapjes
Aalsmeer - Tijdens de Fairtrade
week van zaterdag 29 oktober tot
en met zaterdag 5 november trakteert de Wereldwinkel Aalsmeer alle klanten op lekkere fairtrade hapjes. De Wereldwinkel in de Zijdstraat heeft een breed assortiment
fairtrade levensmiddelen, zoals koffie, thee, chocolade, kookproducten,
sapjes en ontbijtproducten. De 45
vrijwilligers in de winkel kiezen zelf
wat zij uitdelen tijdens hun winkeldienst. Fairtrade zorgt dat boeren en
producenten in het Zuiden met hun
inkomen eten, huisvesting, scholing,
kleding en gezondheidszorg kunnen
betalen en dat zij kunnen investeren

in hun toekomst. Het Max Havelaar
keurmerk garandeert dat producten
voldoen aan de normen voor eerlijke
handel, de producten zijn ook vaak
biologisch en meestal verpakt in
minder milieubelastende verpakkingen. Tijdens de landelijke Fairtrade
week wordt het belang van eerlijke
handel onder de aandacht gebracht.
In duizenden supermarkten en winkels zijn tijdens de Fairtrade week
diverse fairtrade producten in de
aanbieding. De meest aantrekkelijke aanbiedingen zijn gebundeld in
de Fairtrade week actiefolder. Kom
naar de Wereldwinkel Aalsmeer en
kom proeven.

Aalsmeer - De Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer organiseert de voorstelling ‘As I Left
My Father’s House’ in Aalsmeer op
vrijdag 25 november in de Wellant
Westplas Mavo aan de 1e J.C. Mensinglaan 40. Aanvang is 20.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur. ’s Middags is
er een besloten voorstelling voor de
jongeren van de school en ’s avonds
is de voorstelling voor iedereen toegankelijk. Kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij Boekhuis Aalsmeer in
de Zijdstraat, Bloemenboetiek Angelique in de Ophelialaan, supermarkt Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg, Brood & Banketbakkerij
Vooges op het Poldermeesterplein
en Het Bloemenwinkeltje in Winkelcentrum Kudelstaart. Er wordt na
afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. Er zijn maar 200 kaarten beschikbaar, dus op is op.
In ‘As I Left My Father’s House’ vertellen vluchtelingen met verschil-

lende culturele en religieuze achtergrond over hun wereld. Een wereld van mensen die leven met de
gevolgen van vijandigheid, geweld,
oorlog en extremisme. Tijdens hun
vlucht vinden ze inspiratie in het leven van hun profeten Abraham, Mozes, Mohammed en Jezus, die ook
moesten vluchten voor hun onderdrukkers, maar ook voor hun eigen
volk. Deze aangrijpende verhalen
ondersteund door muziek en zang
raken en ontroeren. Deze universele
verhalen slaan bruggen met het hier
en nu. Door het decor zijn de aanwezigen letterlijk en figuurlijk heel
dicht bij de verhalenvertellers. Na de
voorstelling zijn er gesprekken mogelijk in en met het publiek over de
aangedragen thematiek. Niet om elkaar te overtuigen, wel om elkaars
ervaringen aan te horen over de inhoud van het stuk en cruciale gebeurtenissen op de eigen levensweg. Info: www.osa-aalsmeer.nl.

Crazy fototoer door Utrecht

Reünie Bindingkamp Wigny
Aalsmeer - Bindingkampen zijn een
begrip voor veel Aalsmeerders. Genieten vanaf de eerste hap in een bolus
in Almen tot je laatste Texelkamp. Je
maakt er vrienden en avonturen mee.
De Binding doet mooi werk en organiseert elk jaar geweldige activiteiten
voor jeugd en jongeren. Er ontstaan
vriendschappen voor het leven bij leiding en de deelnemers. Dat is mooi!
Afgelopen zondag was de reünie van

Wigny 1. Dit is het Ardennen kamp
van Stichting de Binding. De 14-jarigen beleefden een spannende Crazy fototoer door Utrecht. De binnenstad was voor even heel Aalsmeers.
Als toetje ging iedereen terug in de
tijd. Prachtfoto’s van de Aalsmeerders
van de toekomst. Binnenkort start de
voorinschrijving voor de Bindingkampen weer. Hou de website goed in de
gaten: www.debinding.nl

Huis aan huis en kramen voor AH

Weer plantenbakken-actie
scouting Tiflo zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 29 oktober
is weer de jaarlijkse Plantenbakactie van Scouting Tiflo. Bij deze actie
gaan alle speltakken langs de deuren van de inwoners van Aalsmeer
en Kudelstaart om 1.600 plantenbakken te verkopen à 4 euro. De inkomsten zijn van groot belang om
de scoutinggroepen draaiende te
houden. Meer dan de helft van de
opbrengst is voor Tiflo, zodat de
scouting de contributie voor haar
leden zo laag mogelijk kan houden.

Belastingen aan de orde tijdens begroting voor 2017

Duur wonen in Aalsmeer?
Aalsmeer - Wel of niet verhuizen?
Zou het goedkoper wonen zijn in
Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer of De Ronde Venen? Of is
Aalsmeer juist qua belastingen interessant om ‘gewoon’ te blijven?
Over een week komt de gemeenteraad bijeen om met het college
van burgemeester en wethouders
de begroting voor 2017 te bespreken. Vast niet alle voorstellen van
b&w zullen klakkeloos aangenomen
worden en er gaan zeker moties in-

gediend worden om wonen en werken in Aalsmeer (nog) leuker te maken. Over het voorstel in de begroting voor 2017 naar aanleiding van
de motie ‘boter bij de vis’ vorig jaar,
waarin werd gepleit voor lastenverlichting, zal waarschijnlijk gelijk
goedkeuring gegeven worden: Verlaging van de afvalstoffenheffing
met 30 euro per huishouden. Mooi!
Voor een kleine 80 liter bak wordt
een rekening door de gemeente gestuurd van 166 euro, bij een 240 li-

ter bak (meer persoons huishouden) dient 290 euro betaald te worden. Het was respectievelijk 184 en
307 euro in 2016. In De Ronde Venen zetten ze vast met veel meer
plezier de bakken aan de weg: 150
euro voor een eenpersoons- en 200
euro voor een meerpersoons-huishouden. In Amstelveen zijn de grote bakken ook goedkoper, 249 euro. De alleenwonenden zouden willen dat ze in Aalsmeer wonen: 205
euro. In Uithoorn zijn alle huishou-

Aalsmeer - Het was opvallend druk
in de Ophelialaan afgelopen dinsdagavond. De straat kleurde roze
met, tussen de winkels Espago en
Denise Fashion, een roze loper, roze ballonnen bij beide zaken, roze
tafelkleedjes en zelfs roze (alcoholvrije) mousserende wijn werd aangeboden door Brigitte van slijterij
Wittebol. Ook liepen er twee prachtig roze gebodypainte bloemenfeeen elegant over en weer. De Mystery
Guest, die om klokslag acht uur arriveerde, paste dan ook enorm goed
in het geheel; Pink Sint maakte zijn
opwachting, samen met zijn handlanger Zwarte Miet. ‘Hooooooi! Nou,
daar zijn we hoor!’ Klonk het verwijfd. ‘Tja, we zijn een beetje vroeg
dit jaar, maar we kónden dit feestje
toch niet missen.’ Piet, geheel in stijl
in zwart leer gekleed met plaksnor,
moest zijn zak nog even zoeken. De
winkelende dames vond het duo hilarisch. Er werd wat afgelachen. Bij
Denise Fashion kreeg Jenny Anema,
winnares van de Facebook win-actie, de gewonnen pantalon door hen
overhandigd. Verder waren er fikse kortingen op kleding in de modezaak en bij Espago stond MelanO centraal. Een vertegenwoordigster van het gerenommeerde sieradenmerk gaf uitleg en toonde de
nieuwste collectie.
Bloemenjurken
Jaarlijks bundelen de twee winkels
hun krachten om deze ladiesnight

mogelijk te maken. Gon van Espago: “Ik geloof dat het al het zesde
jaar op rij is, dat we dit doen en onze klanten vinden het geweldig. Kijk
maar hoe druk het in de winkels is!
Het is altijd erg gezellig. We verzinnen steeds iets anders. Bij Denise staat nu een rijdende barista bar
voor de deur, wij laten door Wittebol een glaasje bubbels schenken,
Bob heeft de bloemen verzorgd en
Nicky Markslag van Het Bloemtheater uit Aalsmeer heeft die meiden
helemaal aangekleed die hier lopen.
Kom ik laat je even kennismaken
met haar.” Achterin de lifestyle- en
cadeauartikelenwinkel geeft Nicky net uitleg aan wat geïnteresseerde dames. De roze bodypaintverf zit
nog aan haar handen: “Ja, ik heb net
de roze dames afgeleverd. De bloemenjurken heb ik gemaakt, ik heb
ze opgemaakt en gebodypaint. Het
totale plaatje.” Naast bloemadviezen
en demonstraties geeft Het Bloemtheater workshops en kun je er vakopleidingen volgen. Ze werkt met
verse bloemetjes op bijvoorbeeld
ringen en andere sieraden. Zeer exclusief. “En deze avond natuurlijk
geïnspireerd op MelanO.” De ladiesnight 2016 was wederom een geslaagd evenement voor zowel de
onderneemsters als het winkelende
publiek. Er werden hapjes, drankjes,
rozen en goodiebags uitgedeeld en
er kon eindeloos worden geshopt.
Tja, en daar houden vrouwen van!
Door Miranda Gommans

“Vrolijke sfeer in het pand”

Repetities The Lion King
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Studio’s Aalsmeer heeft
zich mogen baden in de Afrikaanse en magische sferen van Disney’s
The Lion King de musical. De cast
en crew bereidden zich de afgelopen periode in Studio’s Aalsmeer
voor op de voorstellingen waar wereldwijd al meer dan 80 miljoen bezoekers van hebben genoten. Zes
weken lang repeteerden zij zes dagen per week. De try-outs startten
op 21 oktober, waarna de première plaatsvindt op 30 oktober in het
AFAS Circustheater Scheveningen.
Gezien de omvang van de productie werd er in diverse ruimtes van
Studio’s Aalsmeer geoefend voor de
musicalvoorstellingen. Studio 2 en
3 zijn omgebouwd tot oefenruimtes en stonden in het teken van de
repetities. De crew maakte gebruik
van de nabijgelegen ruimtes voor
onder andere het complete decor,
toneelrekwisieten en fysiotherapie.
De directeur van Studio’s Aalsmeer,

Floris van Beek, spreekt met veel
bewondering over hun aanwezigheid: “De vrolijke sfeer van de musical was in het pand sterk aanwezig.
De internationale acteurs zag ik al
zingend en dansend voorbij komen,
evenals de prachtige handgemaakte kostuums en maskers. Het was
een plezier om hen in ons pand te
hebben.” De musical is een productie van Stage Entertainment Nederland en gebaseerd op de bekende
tekenfilm ‘de Leeuwenkoning’ van
1994. In de Savanne in het hart van
Afrika wordt de leeuwenwelp Simba
geboren. Tijdens zijn reis naar volwassenheid beleeft hij een avontuur
vol moed, liefde en ‘hakuna matata’. Zijn verhaal van welp tot koning
wordt ondersteund met de prachtige muziek van Elton John en Tim Rice. Het team van Studio’s Aalsmeer
wenst Albert Verlinde en de gehele cast en crew veel succes bij de
voorstellingen.

Cast en crew van The Lion King. Foto: Roy Beusker

Naast de huis aan huis verkoop,
staat Tiflo, net als vorig jaar, met een
kraam op de parkeerplaats voor de
Albert Heijn op het Praamplein en
dit jaar voor het eerst ook in winkelcentrum Kudelstaart voor de Albert
Heijn. Verder zijn de plantjes te bestellen via de website die zaterdag
special on-line is. De speltakken beginnen om 9.30 uur. Verder informatie is te vinden via www.tiflo.nl en
op de facebook-pagina van Scouting Tiflo.
dens gelijk, beiden een heffing van
247 euro.
Riool, honden en OZB
Wat het rioolrecht betreft geeft
Aalsmeer ook weer het meevallertje. Evenals in 2016 wordt in 2017
een korting toegepast van 65 euro. De heffing ‘springt’ op 128,78
euro. In Uithoorn en Amstelveen is
deze heffing aanzienlijk hoger, respectievelijk 225 en 198 euro. Misschien is in Haarlemmermeer vorig jaar ook een korting toegepast,
122 euro. Wie een hond heeft moet
in 2017 rekening houden met een
verhoging van 1 procent. De hondenbelasting wordt voor 1 hond
74,18 euro. In De Ronde Venen zijn
vast meer honden. Toch interessant,

‘maar’ 59,25 euro heffing per hond.
En in Amstelveen 60,77 euro. Wie in
Uithoorn een hond heeft, moet flink
in de buidel tasten: 83,79 euro. Tot
slot nog de OZB. Voor niet-woningen in Aalsmeer is het tarief relatief
laag ten opzichte van omliggende
gemeenten, aldus geschreven in de
programmabegroting. Welke plaats
bezet gaat worden in 2017 blijft nog
een verrassing, maar in 2016 belandde Aalsmeer op plaats 236 van
totaal 407 gemeenten. Behoorlijk
gezakt, plaats 348 in 2015 en plaats
378 in 2014. Maar op welke plaatsen
staan ‘onze’ buren? Uithoorn staat
slechts 1 plaats lager, op 237. Amstelveen en Haarlemmermeer scoren een hogere notering, respectievelijk de plaatsen 124 en 138.

Begroting op 3 november
Tja, conclusie: Laat de gemeentebelastingen maar geen reden zijn om
te verhuizen.
Het gaat tot slot om gezellig wonen,
de voorzieningen en het aanbod op
recreatief en sportief gebied en geef
toe: In Aalsmeer is altijd wat te doen
en is de gemeente met de prachtige Westeinderplassen en de ‘stoere’ watertoren. En dit telt wel zwaarder, toch?!
De begroting wordt behandeld op
donderdag 3 november, begint om
20.00 uur en is openbaar. Publiek is
welkom. Hou er wel rekening mee
dat de vergadering gehouden wordt
in de (kleinere) raadskelder vanwege de renovatie van de raadzaal.
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Geef jouw mening en krijg een boek

Honden vast op
Hoge Dijk

Democratie centraal in
‘Nederland Leest’
Amstelland - Nederland Leest
zet na tien succesvolle edities niet
meer jaarlijks één boek centraal,
maar een thema. In 2016 is dat: democratie. De campagne wil Nederland niet alleen aan het lezen zetten,
maar ook aan het debatteren. Daarmee sluit Nederland Leest aan bij de
functie van de openbare bibliotheek
als centrum voor ontmoeting en debat. Drie boeken zijn hierbij gekozen, die de hele maand november
door de bibliotheken worden uitgedeeld aan leden en niet-leden.
Maar eerst wordt hun mening over
een aantal stellingen over democratie gevraagd. De boeken waaruit gekozen kan worden zijn: Heer van de
vliegen van William Colding, Liefde
en schaduw van Isabelle Allende en
Morten van Anna Levander.
Tijdens Nederland Leest 2016 legt
de bibliotheek onze democratie
langs de meetlat. Is de democratie bestand tegen de huidige problemen en uitdagingen? Biedt zij de
beste garantie voor vrijheid? Mee-

beslissen in een referendum: een
feest of fiasco? Draait het om de
macht van de meerderheid, of wordt
juist iedereen gehoord? Hoe zit het
met de rechten, maar ook de plichten van de burger? Diverse opiniemakers hebben zich aan de campagne verbonden en denken mee.
Hieronder Stine Jensen, Jort Kelder,
Bart Jan Spruyt, Gerdi Verbeet, Pieter Derks, Maarten van Rossem en
Petra Stienen. Deze laatste ontving
in maart van dit jaar de Aletta Jacobsprijs en komt op vrijdag 25 november naar de bibliotheek aan het
Stadsplein in Amstelveen en zal onder andere antwoord geven op de
vraag: Hoe gaan we om met het
verschil in onze samenleving? De
avond begint om 20.15 uur en duurt
tot 22.00 uur. Toegang is 12,50 euro en voor bibliotheekleden 10 euro. In de voorverkoop gaat hier nog
een euro van af. Meer info en kaarten via www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland
bibliotheken.

Overhandiging aan burgemeester

Burgerinitiatief voor
beschermd dorpsgezicht
Aalsmeer - Vanavond donderdag 27 oktober, gaan inwoners uit
Aalsmeer-Zuid een burgerinitiatief overhandigen aan burgemeester Nobel als voorzitter van de gemeenteraad. Met dit initiatief verzoeken de ondertekenaars de gemeenteraad om het gebied tussen
de Spoorlaan, Geraniumstraat en
Freesialaan aan te wijzen als ‘beschermd dorpsgezicht’. De initiatiefnemers vinden dat deze buurt
de karakteristieke kenmerken van
Aalsmeer heeft die van belang zijn
voor het behoud van historische,
dorpse karakter. Toelichting: “Alle ondergetekenden zijn voor het
behoud van het historische, dorpse karakter van de wijk AalsmeerZuid, zijn voor het behoud van de
karakteristieke waarden van de wijk
Aalsmeer-Zuid, één van de weinige
wijken in Aalsmeer die nog de kwaliteit en identiteit van een authentiek
Aalsmeer heeft, willen de samenhangende, integrale opzet van de
wijk Aalsmeer-Zuid met zijn arbeiderswoningen en de tuinen zoals dit
nu is beschermen, willen de huidige
samenhangende sociale en maat-

schappelijke structuur zoals deze
door de jaren gegroeid is behouden, verklaren in de wijk AalsmeerZuid met trots en veel woongenot te
wonen, juist om de boven beschreven redenen, verklaren het algemeen belang van de wijk AalsmeerZuid wegens de schoonheid, de onderlinge ruimtelijke en structurele samenhang en de cultuurhistorische waarde.” Het initiatief van de
bewoners van deze wijk wordt ondersteund door de werkgroep SP
Aalsmeer en Kudelstaart.
Voor raad in raadskelder
De inwoners bieden het initiatief
aan burgemeester Nobel aan voorafgaand aan de raadsvergadering
om 19.45 uur. De vergadering, is
verband met de verbouwing, in de
raadskelder, is openbaar te bezoeken. Een burgerinitiatief is een voorstel van een inwoner van de gemeente Aalsmeer (van tenminste 16
jaar), of een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente Aalsmeer, om
een onderwerp of een voorstel op
de agenda van de raadsvergadering
te plaatsen.

Politieke onderwerpen in Kudelstaart

‘T met AB’ in Op de Hoek
Kudelstaart - Zaterdag 29 oktober houdt Aalsmeerse Belangen
de tweede ‘T met AB’ van dit seizoen. Dit keer is de locatie in Kudelstaart, in de nieuwe horecagelegenheid Op de Hoek. Tijdens het
thee (of koffie) met AB spreekuur
wordt iedereen uitgenodigd om onderwerpen met de fractie te bespreken. En er spelen ongetwijfeld genoeg actuele politieke onderwerpen
in Kudelstaart. Of het nu gaat om de
plannen voor alternatieve woningbouw of uitbreiding van de supermarkt. Wellicht heeft u ideeën over

de mogelijke bestemmingen voor
de Future en de bibliotheek. Is Kudelstaart niet groen genoeg of valt
dat wel mee. Iedereen is welkom om
alle onderwerpen te bespreken. Op
29 oktober is de fractie vanaf 15.00
uur aanwezig in het café aan de Kudelstaartseweg 295. Alle suggesties
zijn welkom. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om persoonlijk langs
te komen, dan is het natuurlijk ook
mogelijk om via een mailbericht uw
wensen duidelijk te maken. Mails
kunnen gestuurd worden naar info@aalsmeersebelangen.nl

Campagne ‘Wat doe jij bij
zwaailicht en sirene?’
Aalsmeer - Vroeg of laat krijgt iedereen er wel eens mee te maken:
er nadert een politiewagen, brandweerauto of ambulance met zwaailicht en sirene. Je gevoel zegt dat je
zo snel mogelijk aan de kant moet
om het voertuig vrij baan te geven.
Maar is dat wel de beste oplossing?
En mag je daarbij de verkeersregels overtreden? Om met die laatste vraag te beginnen: nee, dat mag
niet. Hoe graag je het zogenoemde voorrangsvoertuig (politie- en
brandweervoertuigen, ambulances
en door de minister aangewezen

hulpvoertuigen) ook ongehinderd
wilt laten passeren, je mag daarbij
geen verkeersovertreding maken.
Het belangrijkste advies is dan ook:
blijf kalm en kijk rustig uit naar een
mogelijkheid om ruimte te maken.
Je kunt ervan uitgaan dat het voorrangsvoertuig zijn eigen weg vindt.
Goed reageren
Hoe je het beste kunt reageren is
afhankelijk van de situatie. Als je
op de snelweg rijdt zul je voor een
andere oplossing kiezen dan wanneer je op een rotonde rijdt of voor

Spullen terug na
kijkdagen politie

In Memoriam:
Peter van der Pol
Aalsmeer - Hij had een leukere oude dag moeten krijgen, ‘onze’ Peter van der Pol. Hij keek uit naar z’n pensioen, heeft tot
op zijn laatste dag vol toewijding en inzet bij de Nieuwe Meerbode gewerkt, bijna veertig jaar lang. Daarna koos hij gelijk
voor zijn hobby‘s en vrije tijd. Af en toe kwam hij een bakkie
doen. Het werd steeds minder... Al zestien jaar is hij weg bij
de krant, maar voor de medewerkers van het eerste uur in gedachte een vrolijke persoonlijkheid, cynisch, logisch denkend,
problemen afwimpelend, als nodig aanpakken. Peter was een
graag gezien persoon bij de Meerbode en bij zijn club Oceanus. De verslagen van de zwemmers en waterpoloërs moesten zeker in de krant geplaatst worden. Opmaken met de lijmmachine en mesjes op papier. Het heeft wat sneeën in de vingers gekost. Peter waarschuwde er altijd voor. Collega’s werden door hem niet bij naam genoemd, misschien stiekem verdoezelen dat onthouden niet lukte. Hij had bijnamen, veel dezelfde overigens. De dames, die de teksten typten, waren tikgeiten, de opmakers en redactieleden hertha’s en de meiden
bij Oceanus huppeltrutjes. Het klinkt heel vrouw onvriendelijk,
maar dat was Peter absoluut niet. Hij kon het zeggen. Het werd
blindelings geaccepteerd. Peter had respect en accepteerde
iedereen zoals hij of zij was.
Hij was een stabiele factor bij de Meerbode, was er altijd en
reageerde veelal bijzonder nuchter. Een foutje in de krant?
“Niet te zwaar aan tillen joh, volgende week ligt ie in de kattenbak.” Tja, Peter. Goede herinneringen aan deze krantenman
en Oceanus fan. Na een lang ziekbed vorige week woensdag
19 oktober overleden. Afgelopen dinsdag 25 oktober naar zijn
laatste rustplaats gebracht. Sterkte voor echtgenote Haasje,
hun twee zonen en familieleden. Peter gedroeg zich weliswaar
altijd stoer, maar zijn vrouw, zonen en later kleinkinderen waren zijn alles. Zij waren zijn stabiele factor!

Red Aalsmeer van sloopdrang!
Aalsmeer - Kwaad, boos en teleurgesteld ben ik om een in mijn ogen
kortzichtige opmerking op twitter
van een fractielid van PACT. Burgemeester Nobel heeft gelijk, de politiek heeft nog begeleiding en verbetering nodig. Broodnijd doet nog
steeds vergeten waar het echt om
draait. Het gaat om de opmerking bij
het burgerinitiatief van de bewoners
in Zuid (Spoorlaan, Freesialaan en
Begoniastraat) om hun huizen op de
lijst beschermd dorpsgezicht te krijgen. Een geweldig idee om deze karakteristieke woningen van de sloop
te redden. Nu woont een AB-raadslid in de Spoorlaan en wat schrijft
het PACT-lid: AB initiatief. Vlammen
uit m’n oren. Dit heeft geen politieke
kleur. Het gaat er om dat deze bewoners hier fijn wonen, zich willen
inzetten voor het dorpse karakter
van Aalsmeer en willen voorkomen
dat van Aalsmeer een karakterloos
betondorp wordt gemaakt! De bewoners van de Machineweg hadden ook een burgerinitiatief moeten nemen. Zo intens zonde dat dit
prachtige straatje gaat verdwijnen.
Dat het allemaal zo lang duurt, kan
een voordeel zijn, maar terugdraaien kan waarschijnlijk echt niet meer.
De bewoners van de Bilderdammerweg zouden ook een burgerinitiatief
voor behoud van dit nostalgische
stukje Kudelstaart moeten aanbie-

den. Maak ook een vuist en zet een
handtekeningenactie op! Het gegeven dat de oude huizen niet meer
voldoen aan de woonnormen, gaat
er bij mij niet in. Het zijn qua grootte precies huizen voor eenpersoons
huishoudens, zowel voor jongeren
als ouderen, en hiervoor staan velen
op de wachtlijst.
De bewoners in Zuid krijgen steun
van SP, de partij die nu (nog) niet
in de gemeenteraad zit. Het karakter
van Aalsmeer beschermen als verkiezingsitem zou overigens best wel
eens veel stemmen kunnen opleveren, maar dit terzijde.
Kom op politiek Aalsmeer. Richt de
pijlen niet op elkaar, maar op de op
dit moment meest dreigende factor: Sloopdrang! Stop deze drang,
probeer de Machineweg terug te
draaien, red de Bilderdammerweg
en schaar achter de bewoners in
Zuid. Het lot is in jullie handen. Later ’zonde’ zeggen, is wel heel makkelijk. Actie dus of ben ik de enige
waar het ’nostalgische bloed’ aan
de kook gaat bij deze aantasting van
mooi Aalsmeer? Reageren mag, met
opmerkingen en ingezonden brieven, graag zelfs. Heel benieuwd hoe
inwoners denken over ’hun’ karakteristieke dorp aan het water.
Jacqueline Kristelijn
Redactieaalsmeer@meerbode.nl

Aalsmeer - Afgelopen maandag
24 en dinsdag 25 oktober heeft de
politie kijkdagen gehouden voor
bedrijven en pandeigenaren die
in juni de dupe zijn geworden van
inbraken aan de Aalsmeerderweg
en de Oosteinderweg. De dief is
in een caravanstalling overmeesterd en aangehouden door de politie begin juli en bij zijn slaapplek
troffen agenten diverse goederen
aan, die vrijwel zeker van diefstal
afkomstig waren. Door deze kijkdagen te organiseren hoopte de
politie de eigenaren van de spullen te vinden. Het heeft resultaat
gehad. Een toetsenbord, een muis
en een computerscherm zijn door
de rechtmatige eigenaar herkend
en weer meegenomen. Van de
diefstal van deze computerspullen was aangifte gedaan. De politie is tot nu toe tevreden.

Aalsmeer - Op de Hoge Dijk
worden door inwoners regelmatig
honden uitgelaten. Het pad bevindt zich echter op eigen terrein.
De bewoners hier geven recht
van overpad en vinden het geen
probleem dat gebruik gemaakt
wordt van de weg. Wel heel vervelend vinden ze het dat de mensen hun honden hier los laten lopen. De afgelopen weken zijn
twee kippen dood gebeten door
loslopende honden en een kip is
kaal geraakt. Dus, de hond uitlaten op de Hoge Dijk prima, maar
graag wel aanlijnen!

Poging inbraak
in woning
Aalsmeer - In de avond van
woensdag 19 oktober is geprobeerd in te breken in een woning
in de Venusstraat. Door de bewoners werd schade aangetroffen bij het kozijn naast de voordeur. Er is een sporenonderzoek
gedaan.

Gerard verricht taakstraf
in Historische Tuin
Aalsmeer - Gerard Joling heeft afgelopen week een taakstraf van 30
uur verricht in de Historische Tuin
omdat hij vorig jaar mei op de Van
Cleeffkade een verkeersongeval
heeft veroorzaakt. Hij heeft, na overleg met zijn advocaat mr. Teurlings,
het transactieaanbod van de officier
van justitie geaccepteerd. In de Historische Tuin heeft hij allerlei klusjes
gedaan, waaronder bonen plukken
en ramen schoonmaken.
Een dergelijke taakstraf is een gebruikelijke afdoening, passend bij
de ernst van het feit en het handelen van de heer Joling. Joling is ter
plekke door de politie aangehouden
wegens het veroorzaken van het

verkeersongeval. Onderzoek wees
uit dat hij geen alcohol of drugs had
gebruikt en dat hij met een zeer matige snelheid had gereden.
Het onderzoek heeft niet uitgewezen of aannemelijk gemaakt dat hij
door zijn telefoon werd afgeleid. De
heer Joling heeft diverse malen in
woord en gedrag, ook richting het
slachtoffer en haar familie, getoond
het verkeersongeval zeer te betreuren.
Op donderdagmiddag 26 mei 2015
reed Joling een bejaarde vrouw aan
die met haar rollator op een zebrapad van rechts naar links overstak.
De vrouw moest in het ziekenhuis
worden opgenomen.

Overlast jongeren loopt
de spuigaten uit
Kudelstaart - De baldadigheid van
een groep jongeren in Kudelstaart
loopt de spuigaten uit. Zowel de politie als de gemeente zijn de vernielingen en overlast meer dan zat. Ook
inwoners hebben te kennen gegeven klaar te zijn met deze groep.
Woensdag 19 oktober kreeg de politie rond kwart voor elf in de avond
een melding dat vuurwerk afgestoken werd in de Schweitzerstraat.
Agenten zijn ter plaatse gegaan,
hebben diverse rondjes gereden,
maar geen personen aangetroffen.
En zaterdag 22 oktober om kwart

voor vijf in de vroege ochtend kregen de alarmdiensten een oproep
dat rook en vlammen werden gezien bij het jeugdhonk in de Edisonstraat. Zo goed als zeker zijn de papiercontainers in brand gestoken.
Tijdens het blussen hoorden brandweerlieden een groepje jongeren in
de buurt schreeuwen.
Het rommelt flink en dus gaan de
gemeente en de politie om de tafel
met jongerenwerkers om een plan
van aanpak te maken. Ouders zullen hier ook bij betrokken worden.

Clowns zijn niet welkom!
Kudelstaart - De rotonde bij de Bilderdammerweg is wegens werkzaamheden afgesloten. Geen doorgang tijdelijk voor auto’s en fietsers. Bij RKDES wordt dit weekend
een feest voor de jeugd georganiseerd. Om bij de kantine te komen,
dienen de feestgangers gebruik te
maken van het Corry Vonkpad. Een
best donkere route, maar volgens
de politie goed te doen met niet al
te veel bomen en struiken. Toch zijn
sommige ouders bang dat in het ka-

der van Halloween clowns zich hier
gaan verschansen om de jongeren
te laten schrikken. Daarom: Clowns
zijn niet welkom.
Ook niet overigens op de Halloween
party in cultuurcentrum N201, dat
deze vrijdag omgetoverd wordt tot
een ‘spookhuis’ waar zo’n 300 gasten verkleed Halloween gaan vieren.
N201 heeft in een extra bericht bevestigd dat ze liever geen clowns ‘in
the house’ willen.

Inloop Bewonerscommissie
Kudelstaart - De Bewonerscommissie behartigt de belangen van Eigen Haard huurders in Kudelstaart.
Er is regelmatig overleg met de participatie medewerkster van de Woningbouwvereniging over de kwaliteit en voorzieningen in en rond
de woningen en over de leefomgeving, zoals tuinonderhoud. Met betrekking tot de leefomgeving zijn
leden van de commissie ook altijd
aanwezig bij het Dorpsoverleg en is
de Bewonerscommissie aangesloten bij de Huurdersvereniging (hak).

Heeft u voortdurende klachten omtrent uw woongenot of wilt u over
een bepaalde situatie of kwestie in
gesprek?
Maandagavond 31 oktober houdt
de Bewonerscommissie een inloopspreekuur in het Dorpshuis van Kudelstaart van 19.30 tot 20.30 uur. Of
kom gewoon langs en maak kennis
met de Bewonerscommissie. Iedere
Kudelstaarter is welkom. Voor meer
informatie kan contact opgenomen
worden met de heer W. Been via 0631223627.

een rood licht staat. Op de website zwaailichtensirene.nl krijg je een
aantal handige tips en adviezen
voor dit soort situaties. Je kunt hier
ook een folder downloaden of filmpjes bekijken waarin diverse verkeerssituaties worden behandeld.

voertuigen zien vaak onverwacht
en ongewenst gedrag van weggebruikers om hen te laten passeren.
Daardoor ontstaan er risico’s en gebeurt er sneller een ongeluk. Uit onderzoek onder tweeduizend weggebruikers is gebleken dat zij ook niet
weten hoe ze het beste kunnen reageren. Negentig procent gaf aan
behoefte te hebben aan meer informatie. De campagne ‘Wat doe jij bij
zwaailicht en sirene?’ is daarop het
antwoord. Na een pilot in Oost-Nederland in 2015 is de campagne nu
landelijk uitgerold.

Weten wat je moet doen
De campagnewebsite zwaailichtensirene.nl is ontwikkeld door het
ROV Oost-Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) samen met regionale veiligheidspartners. Bestuurders van voorrangs-

Fietser niet gewond na
aanrijding met lijnbus
Aalsmeer - Een fietser is woensdagavond 19 oktober, geschept
door een lijnbus in de Ophelialaan.
De fietser heeft bijzonder veel mazzel gehad. Hij raakte niet gewond.
De bus kon zijn weg naar Uithoorn
niet vervolgen. In de voorruit zat een
grote barst. De fietser is nagekeken

door het personeel van de ambulance. Hij bleek geen letsel te hebben. Uiteraard was hij wel flink geschrokken, net als de buschauffeur.
De politie is ter plaatse geweest. Er
wordt nader onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gedaan.
Foto: Marco Carels

HERFSTSHOW
Woensdag 2, donderdag 3 en
vrijdag 4 november van 13.00 tot 16.30 uur.
Zaterdag 5 november van 10.30 tot 15.30 uur.

plafond
in 1 dag!
Plafond • Sierlijsten
Verlichting
• Schone montage in één dag.
• Zonder hakken
hak
kken en breken.
brreken.
blijven
kunnen blijven
ls kunnen
meubels
• De meubel
staan.
• Voor elke interieurstijl.
• Verlichting naar wens.
• Uit één geheel op maat
gemaakt.
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Gratis offerte op maat
Tijdens de HERFSTSHOW kunt u zich uitvoerig laten voorlichten over de
vele mogelijkheden van dit unieke en beproefde plafondsysteem.

Plameco Zwanenburg, Zwanenburgerdijk 279C
1161 NL Zwanenburg of bel: 020-820 41 14
www.plamecozwanenburg.nl

Te koop:
Verschillende boeken van de
ronde ven p.st. €5,-. 8 Dozen
oude spullen €200,-.
Tel. 0297-261529
Te koop:
Vouwfiets €75,-. Zwarte leren
klompen nieuw mt 43 €20,-.
Dieselpomp voor Caddy €50,-.
Const. fietsverlichting €10,-.
Motorregenlaarsjes S €10,-.
Tel. 0297-242458
Te koop:
Lambada Aardbeistekjes 20
voor €2,-. Aardbeiplanten
€0,50. Hondenmand mid. riet
€5,-. Fietsmand riet ovaal €5,-.
Tel. 0297-264904
Te koop:
Bobike achterzitje met bevestiging €25,-. Bobike voorzitje met
scherm €15,-. Tel. 0297-274251
Te koop:
Kerstboom 2.50 hoog uitneembare takken met versierlampjes
€50,-. Tel. 0297-274765
Te koop:
4 Paar dames schoenen
wolky grijs mt 42 €15,-. Hoge
schoenen bruin mt 41 €10,-.
Lage zwarte mt 41 €5,-.
Tel. 0297-284916
Aangeboden:
Gratis onderdelen van jerker
bureau van ikea.
Tel. 0297-880255
Te koop:
Wieg op wielen met dekentje
€25,-. Grenen ledikantje en
matrasje, dekentje en dekbedovertrekjes €35,-.
Tel. 06-38243234
Te koop:
25 Barbiepopjes gekleed voor
sintnicolaas of rommelmarkt
€15,-. Tel. 0297-272746
Gevraagd:
Alu. huishoud trap, gasfornuis
met oven en koelvrieskast
combimagnetron. Bellen na
18.00 uur. Tel. 06-29064311
Te koop:
2 Banden voor o.a. micra
+ velgen uitgebal quatro 5
135/70R1375T M+S nieuw 1
dag bereden vredenstein €75,-.
Tel. 06-12622082
Te koop:
4 Eetkamerstoelen kunstleder
hoge rugleuning kleur beige
i.z.g.st. €150,-.
Tel. 0297-286305/06-15301520
Te koop:
1x gdr kostuum grijs mt
52. 2 Nieuwe overhemden
grijs/blauw samen €35,-. 1
Bureaustoel leer €15,-.
Tel. 0297-272746

KNIP JE
KORTING UIT!
T/M WOENSDAG
2 NOVEMBER

RD

BIJ PIET VAN DER ZWAA

Zie voor de bonnen
advertentie elders
in deze krant

Te koop:
Nieuw boek de Heilige Schrift
€20,-. z.g.a.n. Cindarella lakens
voor twijfelaar p.st. €4,-. Wollen
dekens p.st. €7,-.
Tel. 06-24796464
Te koop:
Snowboot zw-ro. Orion mt
37-38 €10,-. Nieuw zwart laarsje
mt 40 €10,-. Nieuw damesschoen mt 41 €20,-. Rode lamp
€10,-. Tel. 0297-264082
Te koop:
2 Kinderstoelen wit/bl €25,p.st. 1 Kinderbox verstelbaar
€25,-. 1 Ledikant verstelbaar
€25,-. Tel. 0297-287940
Te koop:
3 Kunstkerstbomen 180-150
€20,- en €15,-. 5 Zakken vol
mooie tiener/dames winterkleding €25,-. 2 Retro barkrukken
€12,-. Tel. 0297-285370
Te koop:
Schilderij/foto-lijsten div. maten
(15 stuks) Één koop €10,-.
Tel. 0297-272612

Wakker worden met mooie wenkbrauwen en sprekende ogen?
Met permanente make-up komt deze droom uit......!
Mooie eyeliners die jarenlang blijven zitten en
perfect gevormde wenkbrauwen waar u elke dag blij mee bent.
Kijk op www.permanentemakeupshop.nl
of bel voor informatie met Liesbeth op 06-13239003.
Akerdijk 155 • 1171 PW Badhoevedorp • liesbethvdvoort@gmail.com

van Walraven b.v.
verwarming - ventilatie - sanitair - water
riolering - gas - dakwerk - duurzame energie

Nijverheidsweg 3 Uithoorn - tel.0297-561312 - www.walravenbv.nl

Nieuw seizoen Badaboom’s
Comedy Club van start
Aalsmeer - Het nieuwe seizoen van
Badaboom’s Comedy Club Aalsmeer
is op 20 oktober van start gegaan
met top comédienne Kristel Zweers.
Hiermee is het startschot gegeven
voor inmiddels het derde comedy seizoen in Studio’s Aalsmeer. De
eerstvolgende show vindt plaats op
donderdag 24 november met headliner Pieter Jouke.
De Comedy Club Aalsmeer heeft
de afgelopen seizoenen furore gemaakt met verrassende line-ups,
met onder andere Arie Koomen, Raoul Heertje en Max van den Burg.
Afgelopen donderdag was het podium voor Klaas Prins (Amsterdam Studenten Cabaret Festival) en
Thom Elsenaar (winnaar ICFR Talent
Award). Met als klap op de vuurpijl
Kristel Zweers, van onder andere de
Lama’s, die het publiek aan het lachen maakte. Kristel is woonachtig in Singapore en wist tijdens een
kort bezoek aan Nederland de Comedy Club Aalsmeer in haar agenda
te plaatsen. Waar in Azië nog enige discretie nodig is, gingen in Nederland alle remmen los. Expressief,
gevat en met een persoonlijke twist
liet ze zien waarom zij als enige Nederlandse vrouw internationaal
naam maakt in de comedy wereld.

De volgende showdata van Comedy Club Aalsmeer in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade zijn: 24
november, 15 december, 14 februari
(Valentijn special),16 maart, 20 april
en 18 mei. Meer informatie op www.
badaboom.tv.

Zo mooi is Noord-Holland. Foto archief: Landschap Noord-Holland.

Landschap Noord-Holland
viert verjaardag met film

Even niet bang zijn
omdat mama als een
monster tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als
hun ouders dichtbij zijn. Daarom zijn er
de Ronald McDonald Huizen.

www.kinderfonds.nl

funding dus! En zo gaat het eigenlijk nog steeds. In 2014 werd via een
publieksactie meer dan 120.000 euro opgehaald om 15 hectare weidenatuur bij ’t Zand te kopen. En op
dit moment voert de stichting een
actie voor aankoop van extra gronden in de Zandpolders bij Callantsoog. Dankzij dit soort giftacties, al
het werk dat duizenden natuurvrijwilligers doen en de jaarlijkse donatie van 33.000 Beschermers maakt
Landschap Noord-Holland de provincie telkens een stukje mooier.

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders

Streek - De Stichting Landschap
Noord-Holland viert haar tachtigste verjaardag. Een mooi moment
om alle Noord-Hollanders te laten
zien hoe bijzonder de Noord-Hollandse natuur eigenlijk is! Daarom
is een korte film gemaakt die kijkers
meeneemt op een reis door de provincie. Natuurlijk met het doel vervolgens iedereen naar buiten te lokken om die prachtige natuur ook
echt te beleven. De korte natuurfilm is te zien op de website www.
landschapnoordholland.nl. Indrukwekkende luchtopnamen worden
afgewisseld met close-ups van dieren en planten. Ook mensen spelen
een hoofdrol. Als vrijwilliger, boswachter of liefhebber; ieder geniet
van de natuur op zijn of haar manier. Van de wadden en duinen in de
kop van de provincie tot de vogelrij-

ke weilanden bij Amsterdam en de
fraaie landgoedbossen in Zuid-Kennemerland.

Info ‘Is dit nu
de overgang’

klachten en wat er voor mogelijke
oplossingen zijn. Ook komt het proces van de overgang en de invloed
van lifestyle en voeding op de overgang ter sprake. Cardiologe Galina
Ladyjanskaia geeft een korte uiteenzetting over klachten die te wijten lijken aan de overgang maar
soms wel degelijk hartklachten zijn!
Benieuwd naar de avond en naar
de tips om de overgang dragelijker
te maken? Kom woensdag 9 november naar de informatie avond.
De ontmoetingsruimte gaat vanaf 19.00 uur open. De lezing start
om 19.30 uur. Aanmelden voor de
avond kan via www.ziekenhuisamstelland.nl.

Amstelveen - Opvliegers, slaapproblemen, hartkloppingen, menstruatieproblemen, humeurschommelingen en nog veel meer. Is dit nu
de overgang?
En is dat wel altijd zo? En is er iets
aan te doen? Op woensdag 9 november vertellen deskundigen over
de overgang, de klachten en de oplossingen tijdens een informatieavond in Ziekenhuis Amstelland.
Gynaecologen Katinka Overmars en
Bert Wibbens schetsen overgangs-

Opgericht door notabelen
Schrijver en natuurbeschermer Jac.
P. Thijsse was in 1936, samen met
Pieter van Tienhoven en andere notabelen en prominenten, één van de
oprichters van ‘het Noord-Hollands
Landschap’. In 1940 volgde de aanschaf van het eerste natuurgebied;
het prachtige stinsenbos Het Wildrijk in Sint Maartensvlotbrug dat
destijds werd bedreigd door kap.
Sindsdien is het aantal natuurgebieden uitgegroeid tot totaal 96 met
een oppervlakte van 4.500 hectare verspreid over de hele provincie.
Daarbij horen ook veel landhuizen,
monumentale woningen, forten en
eendenkooien.

Natuurliefhebbers
Het werk van Landschap NoordHolland wordt voor een groot deel
mogelijk gemaakt door de financiele steun van natuurliefhebbers. De
koop van het eerste natuurgebied
Het Wildrijk werd volledig gefinancierd door donaties, toen een bedrag van 20.000 gulden. Pure crowd-

Investeren in natuur
De film eindigt met een oproep om
Beschermer te worden. Want het
mooi houden van de provincie is
niet vanzelfsprekend! Hiervoor is
de steun van natuurliefhebbers, recreanten en andere gebruikers van
de natuur onmisbaar. Iedereen kan
meedoen. Beschermer worden is al
mogelijk vanaf 2,50 euro per maand.
Via de website www.landschapnoordholland.nl/beschermer is een
aanmelding zo geregeld.

Begeleidingsprogramma
‘Zwanger én fit’
Amstelveen - Zwangere cliënten van Ziekenhuis Amstelland krijgen vanaf heden, naast vakkundige begeleiding van de vakgroep Gynaecologie, ook een begeleidingsprogramma aangeboden. Dit lifestyle programma is ontwikkeld door
Radmilo Soda en vastgelegd in zijn
gloednieuwe boek ‘Moms’.
Hierin staan beweging en voeding
tijdens en rond de zwangerschap
centraal. “Aandacht voor lifestyle

vinden wij een logische keuze als
je zwangere cliënten zo compleet
mogelijk wil begeleiden. Naast de
kwalitatief goede zorg die het ziekenhuis biedt is dit een essentiële
keuze om optimale voorwaarden te
scheppen voor moeder en kind tijdens en na de zwangerschap. Wij
zijn ontzettend enthousiast over deze samenwerking”, aldus Bert Wibbens, gynaecoloog in Ziekenhuis
Amstelland.
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Mindere week bij teams
van Biljartvereniging
Aalsmeer - Teun van Leeuwen begon tegen Wim Vork. Teun maakte
in 16 beurten zijn 146 caramboles
met een serie van 44 en een moyenne van 9.12. Wim Vork kon niet
mee in het spel van Teun. Wim Besselse heeft normaal zijn 180 caramboles in 10 tot 12 beurten uit, maar
dat lukte deze avond niet (27 caramboles) tegen het biljarttalent uit
Langeraar, de 24 jarige Dennis Sassen van BV De Plas die zijn 206 caramboles in 7 beurten op het scorebord liet zetten dankzij met een
serie van 150 in zijn tweede beurt.
Rob ten Brink tegen Wim Vork doubleerde. Dat ging hem beter af en hij
won. Voor beide spelers wel in teveel beurten. Uitslag: Aalsmeer 20
en BV De Plas 29 punten.
In het Team van Jan Plasmeijer wilde
het ook niet erg lukken die maandagavond. Jan Plasmeijer tegen Hen
Hogeboom en hij verloor met 43 tegen 71 caramboles. Bij Wim Berghoef wilde het ook niet lukken;
Wim verloor nipt van Hein Disseldorp met 54 tegen 55 caramboles.
Er was toch nog een lichtpuntje voor
het team; Joop Houtman tegen Domien Koek. Joop won en haalde de
12 punten binnen; Aalsmeer 27 en
De Schelp 32 punten.
Het drie banden team kon de overwinning van vorige week niet voortzetten tegen BV De Springbok: Theo
Volkerts 18 van de te maken 21 caramboles verloor in 55 beurten. Ton
v/d Laarse had ook zijn dag niet; 5
van de te maken 17 caramboles en
verloren in 31 beurten. Henk Floor,
derde speler, haalde 10 van de 16
caramboles en verloor in 30 beurten. Eindstand: De Springbok uit De
Hoef 36 en Aalsmeer 17 punten.
Het team van Henk v/d Sluis speelde bij Jacobswoude en kon daar
geen potten breken.
Aad van Holstein tegen Jan Ganzevles. Beide 67 caramboles in 17
beurten. Jan Ganzevles verloor met
67 om 55 caramboles. Piet Witteman ook 67 caramboles. Hij won in
29 beurten van Joost Dekker met
58 om 54 caramboles. Wim Maarsen speelde tegen Henk v/d Sluis en

won met 52 tegen 22 caramboles in
32 beurten. Eindstand: Jacobswoude 36 en Aalsmeer 21 punten.
Het team van Hans Spaargaren
speelde uit tegen Westerhaven in
Alphen aan de Rijn. Hans begon
zijn partij tegen Aad Turk en speelde een goede wedstrijd met 84 caramboles in 21 beurten. Aad, toch
een gerenommeerde speler, verloor
met 57 caramboles van de te maken
76. Paul van der Aar deed er nog
een schepje boven op en won van
Martin Reumermann. Paul won in
20 beurten met moyenne van 3.35.
Derde speler Hennie Karssen speelde tegen Ruud Blaazer en kon Ruud
aardig bijhouden. Hij moest zich
uiteindelijk wel gewonnen geven.
Eindstand: Westerhaven 24 en BV
Aalsmeer 32 punten.
Dagcompetitie
Het is in de dagcompetitie nog niet
eerder gebeurd dat een Aalsmeers
team de volle winst van 48 punten
mee naar huis nam; dat lukte het
team van Arnold Heuzen tegen Rijnegom. Arnold won van Jan Zandbergen in 26 beurten; Wim Berghoef van Piet van Gent in 27 beurten, Wim Nederstigt van Nico Zwetsloot in 25 beurten en Fred Pol won
van Cor Kransse. Het Batenburg
team moest het verlies nemen tegen BV ‘t Scheepje, dat op de tafels
een nieuwe type laken heeft dat niet
meer verwarmd hoeft te worden. Of
dat tot de nederlaag heeft geleid is
de vraag? Alleen Henk Bos en Dorus v/d Voort kwamen tot winst;
Henk won van Hans van Aalst en
Dorus van Piet Verbeek. Het team
van Wil Piet, vorige nog week op
een gedeelde eerste plaats, had deze week een kleine dip tegen Roac
en moet nu, na een nederlaag, genoegen nemen met plaats twee. Dit
met een verschil van 11 punten van
koploper Pepersteeg; Piet de Ridder
haalde tegen Henk Diseraad de 12
punten binnen. De overige teamleden Wil Piet, Wijnand Knol;en Flip
Eskes moesten het doen met minder punten. Eindstand: Roac 40 en
Aalsmeer 33 punten.

Dartcompetitie in het Dorpshuis

Danny Zorn wint voor de
24ste keer bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de derde speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Twee weken geleden maakte Danny Zorn, na een
dartloos half jaar, zijn comeback tijdens de Kudelstaarts Open. Dit ging
zo goed dat hij besloot nogmaals
een poging te wagen. Halverwege
de avond was hij niet helemaal tevreden, maar hij was echter nog wel
in de race voor de overwinning op
het Hoogste Niveau. In de kwartfinale trof hij de regerend kampioen, William Hunitetu. Danny won
knap deze titanenstrijd en bereikte zodoende de halve finale. Victor
van Schie was zijn volgende tegenstander. Voor Victor was het bereiken van de halve finale al een top
prestatie, Danny verslaan was echter een brug te ver. De andere halve finale ging tussen Moreno Blom
en Erik Jan Geelkerken. Het is een
kwestie van tijd dat Moreno ooit de
finale gaat halen (en winnen), op
deze avond was dat echter (nog)
niet het geval. Moreno toonde wel
nogmaals zijn talent door met 154
de hoogste uitgooi van de avond te
gooien. De finale ging dus tussen
Danny en Erik Jan. Het was voor Erik
Jan de elfde finale op het Hoogste
Niveau ooit, waarvan hij er vier won.
Danny kwam zelfs tot maar liefst 23
overwinningen. Toch begon Erik Jan
beter aan de finale, hij brak Danny
tegelijk in de eerste leg. De tweede
leg trok hij goed door, na vijf beurten stond hij al op een uitgooi, maar
de dubbels lieten hem jammerlijk in
de steek: 1–1. De derde leg miste
Danny met zijn laatste pijl een 151
finish, maar de beurt erna maakte
hij het alsnog af. De vierde leg miste Danny wederom een hoge finish
(120), maar nu kon hij het in de volgende beurt niet herstellen, zodat
Erik Jan met een 56 finish kon profiteren: 2–2. De vijfde leg miste Danny
een 80 finish door zichzelf ‘dood te

gooien’ (teveel punten waardoor hij
op 80 bleef staan), maar zijn voorsprong was ruim voldoende om dit
te herstellen. Danny begon de zesde leg met een 180-er en stond na
vier beurten al op 120. In tegenstelling tot de vorige legs gooide Danny
deze hoge finish dan toch uit, waardoor de 24ste overwinning ooit een
feit werd. Dit was er één meer dan
Bak, die op deze avond in het tweede niveau was beland. Bak won de
halve finale van John Guldemond.
Omdat Ronald Baars de andere halve finale won (van Tjitte Miedema)
werd dat zijn tegenstander. Na een
spannende wedstrijd won Bak dan
uiteindelijk toch. Hoe het de darters
verging op het derde en vierde niveau is volgende week te lezen. Volgende week vrijdag 4 november is
de volgende speelavond. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye is laagdrempelig en is geschikt voor alle niveaus;
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Jong, oud, man en vrouw zijn welkom in het Dorpshuis. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname
kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Zwaluwen jeugdbeker voor
DES JO10-4 onbereikbaar

Deelname 2 inwoners uit Aalsmeer

Tjalk ‘Nooit Volmaakt’ 4e
in loodzware Strontrace
Aalsmeer - In het begin van de vorige eeuw vervoerden zo’n 150 tjalken en klippers van 100 tot 160 ton
koemest van de Friese Zuidwesthoek naar de geestgronden achter
de duinen bij Warmond en Hillegom.
De snelste zeilers konden als eerste
weer een nieuwe reis aanvangen en
daardoor meer verdienen. Dit historische gegeven is in 1974 door
Reid de Jong in Workum opgepakt
met het organiseren van de Strontrace, een zeilwedstrijd voor traditionele platbodems van Workum naar
Warmond en weer terug, waarbij het
gebruik van de motor niet is toegestaan. De schepen moeten verplicht
door de sluis bij Lelystad en Enkhuizen. En, ze moeten Amsterdam
en Haarlem passeren. De volgorde
waarin dit gebeurt staat vrij.
Tijdens de herfstvakantie vond dit
bijzondere evenement voor de 43e
keer plaats. Anders dan normaal
ging de route niet langs de westzijde van de Haarlemmermeer, omdat wegens brand in de aandrijfmotor de brug bij Hillegom niet draaide. De route ging nu via Vijfhuizen,
Zwanenburg en Badhoevedorp en
werd daardoor ineens 30 kilometer
langer.
Witte en Germon uit Aalsmeer
Dit jaar deden twee inwoners van
Aalsmeer mee aan – naar wat later bleek – deze monstertocht: Witte van Tol en Germon Kamperman
voeren als bemanningslid mee met
de Friese tjalk ‘Nooit Volmaakt’ met
schipper Rob Ligtenberg uit Leimuiden aan het roer. De start was
vroeg in de middag op maandag 17
oktober. Aanvankelijk was het prima zeilweer, maar langzaam maar
zeker verslechterde de omstandigheden. De eerste drie deelnemers
waren er in geslaagd om op dins-

dagavond de brug bij Nieuwe Wetering te halen en hun symbolische vracht (vijf zakken gedroogde koemest) in Warmond af te leveren. Zij konden profiteren van de
harde wind van achteren en het eerste schip, ‘de Verwisseling’, finishte
al op woensdagavond om 23.23 uur.
Hoe anders was dit voor de schepen
die op dinsdagavond of woensdagochtend de brug bij Nieuwe Wetering nog niet gepasseerd hadden.
De harde wind zorgde er voor dat
het bijna onmogelijk was om in Warmond te komen. Na een enorm gevecht tegen de elementen lukte het
de ‘Nooit Volmaakt’ uiteindelijk toch
om als vierde Warmond aan te doen.
‘De Dankbaarheid’ uit het Friese
Nijesyl (met schipper Sjoerd Hobma
aan het roer) volgde zo’n drie kwartier later. Na een uur verplichte rust
in Warmond, vertrokken beide schepen via de oostelijke Ringvaart naar
Amsterdam en aansluitend richting
Workum.
‘De Dankbaarheid’ had de ‘Nooit
Volmaakt’ in Amsterdam ingehaald
en passeerde op donderdagochtend om kwart voor acht de sluis bij
Enkhuizen. Een uur later volgde de
‘Nooit Volmaakt’. Maar, het venijn
zat ‘m in de staart. Zo rond een uur
of elf op donderdagochtend ging
het zo hard waaien dat de schipper
van ‘De Dankbaarheid’ besloot om
bij Stavoren tijdelijk voor anker te
gaan om beter weer af te wachten.
De ‘Nooit Volmaakt’ voer door richting Workum, waarmee zij de vierde plek wisten op te eisen. Na meer
dan 75 uur strijd tegen de elementen kwam hiermee voor schipper en
bemanning het einde aan wat de
boeken in zal gaan als één van de
zwaarste Strontraces ooit. Voor een
uitgebreid verslag met foto’s: zie
www.varenmetdenooitvolmaakt.nl

Hallowkienen in kantine
FC Aalsmeer zaterdag

Iedere dinsdagavond in Middelpunt
Aalsmeer - De dartavond dinsdag verliep sportief en het was
spannend, ondanks dat een foutje gemaakt was bij de indeling. Het
kwam uiteindelijk nog weer redelijk goed aan het einde. Peter Bakker had geen makkelijke tegen-

vierde. Er was een verliezers ronde waar Ben van Dam eerste werd,
Yuri Beringel tweede, Kees de Lange derde, en Joao Beringel, de vader van Yuri, werd vierde. Hij is er
een tijdje tussenuit geweest, maar
heeft nu de pijlen weer opgepakt. Of
het darten weer op het oude niveau
komt, zal blijken tijdens het verloop

van het seizoen. Er is iedere dinsdagavond darten voor zowel gevorderde als beginnende darters. Minimumleeftijd is 16 jaar en deelnemen kost 2,50 euro per avond. Vanaf
kwart voor acht inschrijven, de competitie begint om kwart over acht in
buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.

standers, maar wist toch de eerste plaats te behalen. Het was voor
Hans Dolk zeer verrassend dat hij
tweede werd, maar dat kwam omdat hij z’n dubbels wist uit te gooien.
De derde plaats was voor Sebastiaan Dolk en broer Franklin werd

Een warm welkom thuis met een felicitatie en bloemen van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Van links naar rechts: Meep Poel (begeleider NJBB),
Henry Calvetti uit Aalsmeer, Bert van Dijk, Martin Bakker en Rajen Koebeer.

Europees kampioen Jeu de
Boules woont in Aalsmeer

de prijzen vallen. Lukt het niet met
kienen, dan is er nog de loterij. En
lukt het dan ook niet? Alle gebruikte
kienblaadjes worden door de deelnemers voorzien van hun naam en
worden in een grote bak gedaan. De
organisatie verloot vervolgens alle
overgebleven prijzen onder de namen in deze bak.
Het ‘Hallowkienen’ belooft aanstaande zaterdag 29 oktober dus
weer een groot succes te worden.
Dit succes zou echter nooit gerealiseerd kunnen worden zonder alle (veelal Aalsmeerse) middenstanders die prijzen sponsoren voor dit
evenement. Van planten tot huishoudelijke apparatuur, van kleine hebbedingetjes tot vrijkaartjes
voor evenementen in Aalsmeer; er
is voor elke deelnemer wel iets interessants om te winnen! De hoofdprijs van de loterij is een schitterende fiets. Het kienen begint zaterdag
om 20.00 uur en zal tot in de kleine uurtjes doorgaan. Uiteraard is
de locatie de nog steeds gloednieuwe kantine van FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan. Iedereen is welkom!

Peter Bakker 1e bij darten

Jari en niet te vergeten Cees waren
uitgeslapen en hadden er super zin
in! Twan genoot nog even van zijn
(herfst)vakantie. De scheidsrechter
was onverwachts afwezig en zo nam
coach Bert, met verve, een dubbelrol aan. Gelukkig heeft het team ook
nog coach Vincent die, met succes,
vanaf de zijlijn de wissels en aanmoedigingen op zich nam. Vol goede moed werd er afgetrapt. De jongens van de Uithoornse Legmeervogels JO10-6 begonnen sterk en
speelden tactisch over en weer. Binnen 10 minuten stond DES 2-0 achter. Gelukkig scoorde Thomas het
eerste doelpunt voor DES en was
er nog een mooie kans voor Koen.
De bal kwam helaas tegen de paal,
maar het gaf de voetbalburger moed
én dorst. Na het rustmoment waren
er wederom 2 doelpunten voor de
tegenpartij, maar ook aan de kant
van DES werd er gescoord. Koen
schoot er 2 in, zodat het 3-4 werd.
Spannend! Tien minuten voor tijd
werd er weer gescoord. Maar dat
doelpunt was voor de Legmeerboys.
Ai. En 5 minuten later kwam de genadeklap; 3-6. In de laatste minuut
scoorde Thomas nog en zo werd het
4-6. Hard gewerkt hoor, maar deze
sportieve vogels waren een maatje
te groot.
Aanstaande zaterdag 29 oktober
zijn de mannetjes van RKDES JO104 weer te vinden op het sportpark
van FC Aalsmeer waar om 08.45 uur
afgetrapt wordt tegen de koploper
van dit toernooi. De spelers (en ouders en fans) hopen weer op een
mooie wedstrijd én een paar puntjes? Tot dan!
Susanne Schockman

Team met Henry Calvetti verovert titel

Aalsmeer - Het is inmiddels niet
meer weg te denken uit de kantine
van FC Aalsmeer: de jaarlijkse ‘prijzen win-avond’ met volop mogelijkheden om te kienen, om loten voor
de grote loterij te kopen en om te
genieten van een hapje, een drankje en optredens van Dennis Wijnhout, tussen het spelen door. De
gebruikelijke naam van het evenement, ‘Kerstkienen’, is dit jaar voor
de gelegenheid omgedoopt tot ‘Hallowkien’, omdat de activiteitencommissie het in december al druk genoeg vindt en er in dit weekend nog
precies ruimte was. De opzet van de
avond blijft, ondanks de naamsverandering, gewoon hetzelfde. Er zullen vier à vijf kienrondes gespeeld
worden, er wordt een grote loterij
gehouden (loten zijn op de avond
zelf verkrijgbaar voor 1 euro) en tussen de rondes door, zal zanger en
dj, Dennis Wijnhout, voor een gezellig muziekje zorgen.
De organisatie van het kienen zorgt
er altijd voor dat er meer dan voldoende prijzen zijn. Zo kan eigenlijk elke bezoeker van de avond in

Winnaar Danny Zorn (links) naast finalist Erik Jan Geelkerken.

Kudelstaart - Sinds ik een paar
keer het verslag van de RKDES
JO10-4 heb mogen maken ben ik
minstens net zo vaak ’s nachts wakker geschrokken met de gedachte
“o nee, er klopt iets niet!” De kranten lagen dan al warmpjes klaar om
bezorgd te worden, dus was ik ondertussen bezig om nietsvermoedende ouders in te lichten zodat ze
al voorbereid waren op het ontbreken van de naam van hun voetballende talent in het verslag.
Ter geruststelling, vooral voor mezelf, beloofde ik dan een goedmakertje de week erna. Ik zou groots
uitpakken en kneep al in m’n handjes van tevredenheid.
Echter, ik maakte het die week erna alleen maar erger! Ik gaf de kleine vergeten voetballer namelijk de
achternaam van zijn moeder. In de
titel notabene! Natuurlijk, voor de
helft gewoon waar en in de praktijk
misschien wel alle genen van die familieboom, maar op papier staat het
een beetje raar. Dus Cees Kuin, nogmaals sorry hoor. Daar waar jullie
jongens de fijne kneepjes op voetbalgebied nog moeten leren, geldt
dat zeker voor mij op het schrijversvlak. Gelukkig krijgen we allemaal
elke week weer een herkansing.
Afgelopen zaterdag kreeg RKDES JO10-4 de kans om een puntje te pakken in het Zwaluwen toernooi. De eerste wedstrijd in dat toernooi, en tevens de allereerste wedstrijd in dit seizoen, is al even geleden, namelijk 27 augustus. Toen
werd er nipt verloren tegen SCW
JO10-1. Deze ochtend waren bijna
alle mannetjes aanwezig. Hein, Cas,
Thijs, Jesse, Hugo, Koen, Thomas,

Aalsmeer - Het EK veteranen kampioenschap Jeu de Boules is van 18
tot 20 oktober gehouden in Monaco. Het team uit Nederland is EK
winnaar geworden! Er deden totaal
28 landen mee. Nederland versloeg
Luxemburg in de finale met liefst 132. Leden van het Nederlandse team
zijn Bert van Dijk (PUB Badhoevedorp). Martin Bakker (Le Biberon
Leeuwarden) en Aalsmeerder Henry Calvetti (PUK, Haarlem). Coach
is Rajen Koebeer uit Badhoevedorp. Het is de eerste internationa-

le titel voor Nederland in deze sport,
die veelal wordt gezien als een ‘lolletje’. Er zijn echter in Nederland meer
dan 150 verenigingen met meer dan
20.000 licentiehouders ofwel professionele Jeu de Boules spelers.
Eén daarvan woont in Aalsmeer en
mag zich Europees kampioen noemen. Geweldig en gefeliciteerd Henry Calvetti. Jeu de Boules is overigens een sport voor alle leeftijden,
jong en oud. Van 28 tot 30 oktober
wordt in Monaco het EK kampioenschap voor de jeugd gehouden.

Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 29 oktober:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 – Roda’46 1
F.C.A. 2 - Monnickendam 2
F.C.A. 3 – R.C.H. 2
GeuzenM’meer 3 - F.C.A. 5
Z.C.F.C 6 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 - Buitenveldert 5
F.C.A. 8 – W.V.-H.E.D.W. 23
A.F.C. 45+1 - F.C.A. 45+1
Vrouwen
Odysseus’91 V5 – F.C.A. V1
D.S.S. V4 - F.C.A. V2
R.K.D.E.S,
Vrouwen
E.V.C. V1 - R.K.D.E.S. V1
S.C.W.
Bl.Wit/Beursb. 1 - S.C.W. 1
Hillegom 2 - S.C.W. 2

14.30 u
11.45 u
16.00 u
12.00 u
14.30 u
16.00 u
14.00 u
17.00 u
12.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
13.30 u

S.C.W. 4 – Zwanenburg 2
12.45 u
RKAVIC 45+1 - SCW 45+1 14.30 u
SCW 35 +1 - TOB 35+1
14.30 u
Zondag 30 oktober:
F.C. AALSMEER
Kickers’69 1 - F.C.A. 1
Pancratius 4 - F.C.A. 2
Kon.H.F.C. 5 - F.C.A. 3
Ouderkerk 4 - F.C.A. 4
Nautilus 3 - F.C.A. 5
H.S.V.’69 3 - F.C.A. 6
R.K.D.E.S.
Moordrecht 1 - R.K.D.E.S. 1
Zwanenburg 2 - R.K.D.E.S.2
R.K.D.E.S. 3 – B.S.M. 2
R.K.D.E.S. 4 – Kon.H.F.C. 4
Roda’23 7 – R.K.D.E.S. 5

14.00 u
13.00 u
14.15 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
14.00 u
11.00 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u
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Trainingskamp en vakantieuitje

BeNe League handbal

IJsclub de Blauwe Beugel
traint in Inzell

FIQAS beetje ongelukkig
Aalsmeer - Zaterdag 22 oktober
speelden de mannen van FIQAS
Aalsmeer in de Bloemhof tegen Targos/Bevo. Wedstrijden tussen deze twee ploegen zijn vaak erg spannend, maar dat was deze keer niet
zo. Eigenlijk keken de Aalsmeerders
– op de eerste twee minuten na –
namelijk de hele wedstrijd tegen
een achterstand aan en waren niet
bij machte die om te buigen. Samir
Benghanem opende de score, maar
daarna namen de bezoekers de leiding: 1-3. FIQAS Aalsmeer kwam
terug tot 3-4, maar vanaf dat moment zat het niet meer mee. Schoten gingen via de paal of de lat het
doel van Bevo weer uit, werden gestopt of geblokt, of naast dan wel
over geschoten. Soms wat ongelukkig, soms ook gewoon niet scherp
genoeg. Bovendien leidde balverlies bijna steeds tot een tegendoelpunt. Zo werd de voorsprong voor
Bevo weer groter: 3-8 en even later
4-11. Dat was het maximale verschil,
want in de laatste tien minuten voor
rust ging het aan FIQAS kant gelukkig weer iets beter lopen. Via Nils
Dekker en de topscorers Remco
van Dam en Kevin Hooijman werd
de marge eerst verkleind tot 7-11
en in de laatste drie minuten tot 1315. Opnieuw dankzij de zeer scherp
schietende Hooijman en een goede
stop van Marco Verbeij. Dat was ook
de ruststand.
Ook in de tweede helft werd er aanvankelijk het nodige gemist, maar
na een paar minuten leek de span-

ning weer helemaal terug toen Wai
Wong en Nils Dekker bijna de aansluiting vonden: 16-17 en even later
17-18. Het zat echter opnieuw niet
mee: een gestopte bal kwam wat
gelukkig bij Bevo terecht: in de rebound werd het 17-19 en de Limburgers profiteerden daarna van
een afspeelfout: 17-20. Nog één
keer werd het verschil terug gebracht tot twee, via een break van
Rob Jansen (18-20), in de zeven minuten die volgden besliste Bevo de
wedstrijd door wel te blijven scoren
terwijl de schoten van Aalsmeerspelers ook nu het houtwerk raakten of werden gestopt: 18-24.
Twee benutte strafworpen leverden
20-24 op, maar dichterbij kwam FIQAS Aalsmeer in de laatste tien minuten niet meer. En zo ging Bevo er
met de zege vandoor (24-28). Niet
omdat het zoveel beter was, want
over het geheel genomen was het
een wat rommelige wedstrijd, maar
omdat het net iets gelukkiger was
in de afwerking. Komende zaterdag
29 oktober wacht FIQAS Aalsmeer
een uitwedstrijd bij de nummer drie
in de BeNe League: het Belgische
Tongeren. De wedstrijd begint om
19.15 uur. Zondag 13 november is
de eerstvolgende thuiswedstrijd.
FIQAS tegen Koorn/Quintus in De
Bloemhof aan de Hornweg vanaf
14.30 uur.
Doelpunten: Remco van Dam 8, Kevin Hooijman 7, Samir Benghanem 3,
Nils Dekker en Rob Jansen 2, Wai
Wong en Tom Bottinga 1.

Mondiaal trampolinetoernooi

22e Aalsmeer Flower Cup
Aalsmeer - Op zaterdag 18 maart
wordt sporthal De Bloemhof weer
omgetoverd tot een topsporthal vol
bloemen, voor een van de grootste
internationale trampolinewedstrijden ter wereld: de Aalsmeer Flower
Cup. Het is alweer de 22ste keer dat
dit internationale toernooi georganiseerd wordt. Ook aankomende editie kan de organisatie weer rekenen
op veel belangstelling, met meer dan
driehonderd deelnemers van over de
hele wereld.
De Aalsmeer Flower Cup wordt om
het jaar georganiseerd door de stichting Aalsmeer Flower Cup, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Het stichtingsbestuur en de verschillende organisatiecommissies bestaan geheel uit vrijwilligers, die zich
hard inzetten om de trampolinesport
te promoten en Aalsmeer internationaal op de kaart te zetten.
Sponsoren gezocht
De organisatie van een groot internationaal toernooi als de Aalsmeer
Flower Cup kost veel geld. Om deelname uit de hele wereld mogelijk
te maken, worden de kosten echter zo laag mogelijk gehouden. De
kosten van het toernooi kunnen dan
ook niet met het inschrijfgeld worden gedekt. Dankzij een groot aantal sponsoren in financiële en materiële zin, lukt het echter al 42 jaar
om de wedstrijd te organiseren. Ook
deze editie is de organisatie weer
op zoek naar bedrijven en particulieren die dit fantastische toernooi
willen steunen. Meer weten over de
sponsormogelijkheden en de voordelen die het kan opleveren? Neem
dan contact met de organisatie via:
sponsor@flowercup.nl. Meer informatie is ook te vinden op de website: www.flowercup.nl

Carl wint bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels. Het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Op 19 oktober
is het klaverjassen gewonnen door
Carl Riechelman met 5398 punten.
Arie Zethof werd tweede met 5182
punten en Ria van ‘t Schip derde
met 5071 punten. De poedelprijs
was deze week voor Piet van Klaveren met 4260 punten.

Riet winnaar
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 2
november vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
kaarten op 19 oktober is gewonnen
door Riet Hoekman met 6387 punten, gevolgd door Annie Blauwhoff
met 5156, Essy van Es met 5310 en
Riet Meijer met 5137 punten .

Programma
handbal
Zondag 30 oktober:
12.00 uur: FIQAS dames A2 - BDC
12.00 uur: FIQAS dames 4 - ASC
13.15 uur: FIQAS heren 4 - Oliveo
13.15 uur: FIQAS dames 2 - Valken
14.30 uur: FIQAS dames 3 - Aristos
15.00 uur: FIQAS heren 2 - Tachos
(eredivisie)
Alle wedstrijden worden gespeeld
in De Bloemhof aan de Hornweg.
Publiek is welkom.

Van links naar rechts: Eefke, Celina, Mireille, Selina, Nikkie, Cynthia en Eveline.
Kirsten, Rianne, Mayke, Demi en Rachel. Renske, Lianne en Isa.

Promotie twirlsters Nikkie
en Celina van SV Omnia
Aalsmeer - Op zondag 22 oktober
organiseerde SV Omnia 2000 een
twirlwedstrijd in sporthal de Bloemhof. De ochtend begon met het onderdeel 1-Baton. In de categorie
pre-teen beginner behaalde de Omnia twirlsters een 1, 2 3-tje op het
podium met Mayke op de eerste,
Demi op de tweede en Rachel op de
derde plaats. Rianne viel net buiten
een podiumplaats. In de categorie
pre-teen intermediate behaalde Mireille de eerste en Kirsten de tweede
plaats. In de junior advance categorie behaalde Selina de eerste en Celina de derde plaats. In de categorie
senior beginner behaalde Nikkie de
eerste en Eefke de derde plaats. Nikkie behaalde een puntenaantal van
72,1 en betekende promotie naar de
intermediate categorie. Cythia kwam
uit in de senior intermediate categorie en had net 0,1 punt te kort voor
een podiumplaats. Bij het onderdeel
2-Baton werden ook veel medailles
behaald. Mayke werd eerste in de
categorie pre-teen beginner, Mireille eerste in de categorie pre-teen intermediate, Selina eerste en Celina
tweede in de categorie junior advance, Eefke tweede in de categorie senior beginner en Cynthia viel helaas
weer net buiten de medailles in de
categorie senior intermediate. Nikkie behaalde bij het onderdeel super
X-strut in de categorie senior intermediate de eerste plaats. De jongste twirlsters; Renske, Isa en Lianne
zetten hun beste beentje voor bij de
kidstwirl. Isa en Lianne debuteerde
deze dag. Renske en Isa zaten in een
grote groep in de categorie peewee.
Renske behaalde de tweede plaats,
Isa viel helaas net buiten de prijzen.
Lianne kwam uit in de categorie juvenille en behaald een mooie tweede plaats. Superblij waren ze toen ze
het podium op mochten om hun medailles in ontvangst te nemen. Bij het
onderdeel solo dance twirl kwamen
Demi, Mayke en Rachel uit in de categorie pre-teen beginner. Demi behaalde de eerste en Mayke de derde plaats, helaas viel Rachel net buiten de prijzen. In de categorie preteen intermediate behaalde Mireille de eerste en Kirsten de tweede
plaats. In de junior intermediate categorie behaalde Celina een prachtig mooi puntenaantal van 80,0 en
werd eerste. Hiermee promoveerde

Rijsenhout - Afgelopen week waren een dertigtal leden van IJsclub
de Blauwe Beugel inclusief ouders
weer in het Zuid Duitse plaatsje Inzell, voor het jaarlijkse trainingskamp en vakantieuitje. Deze traditie,
die georganiseerd word voor alle leden en ouders, stamt af vanaf het 75
jarig bestaan in 2004. En er wordt
elk jaar weer naar uitgezien. Inzell,
een idyllisch bergdorp op 700 meter, is het walhalla voor de schaatser waar menig prof zijn uren trainingsarbeid heeft liggen. Bij aankomst op zaterdag was er dan ook
de trainingswedstrijd van Sven Kramer op de 5000 meter. Clubfavoriet
Mats Stoltenborg reed ook mee in
deze wedstrijd. In de ochtend werd

geschaatst op de Max Aicherarene en in de middag was een mountainbiketocht ingepland voor jong
en oud in de prachtige bergen in
de omgeving. Op woensdag werden
de wedstrijden om de Adje Keulen
Deelstra trofee gereden. Storm Peters is derde geworden van de Pupillen B categorie. Op donderdag
was er de supersprint waar ook een
aantal Blauwe Beugel rijders mee
reden. Al met al kan men weer terug zien op een geslaagde week in
Inzell. Afgelopen zaterdag is er op
Amsterdam de eerste KNSB marathon gereden Mats Stoltenborg is
als 5e de geëindigd, Bart van der
Vlugt werd 18e en Nicky van Leeuwen 41e

zij naar de advance categorie. Selina werd in de categorie junior advance, met haar nieuwe routine, eerste. Eefke viel in de categorie senior beginner net buiten de prijzen, zo
ook Nikkie in de senior intermediate categorie. Mayke en Rianne behaalden bij het onderdeel duo dance
twirl in de categorie pre-teen beginner de eerste plaats. Het laatste optreden was van het senioren ensemble met Eefke, Nikkie en Eveline. Zij
behaalde goud en tevens de laatste plaatsingspunten voor deelname
aan het NK.
Beker voor Cynthia
Bij de wedstrijd in het najaar wordt
er na de prijsuitreiking de, jaarlijks
terugkerende, aanmoedigingsbeker
uitgereikt. Dit jaar is de beker uitgereikt aan Cynthia en zeer verdiend.
Cynthia komt op verschillende onderdelen uit in de categorie senior
intermediate. Bij deze categorie zijn
altijd erg veel deelnemers en is het
zeker niet vanzelfsprekend om een
podiumplaats te behalen. Een wedstrijddag met voor Nikkie promotie
met haar 1-Baton, voor Celina promotie met haar dance en voor andere twirlsters weer plaatsingspunten die nog nodig waren voor deelname aan het NK. Prachtige resultaten voor de twirlsters en hun trainster Valerie en Maaike. Lijkt het
je ook leuk om te komen twirlen?
Neem dan contact op met de Productgroep Coördinator Valerie Lelieveld per e-mail twirlen@svomnia.nl
of het sportpunt van SV Omnia via
e-mail sportpunt@svomnia.nl.
Nikkie promotie 1-Baton.

Canicross Clinic met de
boswachter in het Bos
Amstelland - Ga op zondag 30 oktober om 14.00 uur een canicross
clinic (hardlopen met hond) met één
van de boswachters volgen. De clinic is bedoeld voor beginnende canicrossers. Ervaar hoe leuk en sportief het is voor mens en dier. Start
is bij de kiosk Dagrecreatie, Nieuwe Meerlaan 1 in Amstelveen. Start
met thee en koffie en uitleg, demonstratie en warming up en dan oefenen op het evenemententerrrein. De
kosten zijn 4,60 euro per persoon en
hond. Maximaal 8 deelnemers, dus
snel aanmelden via 020-5456100,
via www.amsterdamsebos.nl of in
De Boswinkel aan de Bosbaanweg
5, open van dinsdag tot en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.
Benodigdheden: een loopconditie voor ongeveer 5 kilometer, hardloopkleding, een warme jas voor
aanvang en voor na afloop, en hard-

loopschoenen met wat grip en een
hond. Voor crossers zonder honden is een kleine en grote canicrosshond te leen. Graag aangeven bij
aanmelding of je een hond wil lenen.

Knappe zege damviertal
van Kunst en Genoegen

Dressuurwedstrijden bij
Funny Horse
Aalsmeer - Op zondag 23 oktober
vonden onder prachtige weersomstandigheden de laatste onderlinge wedstrijden van dit jaar plaats bij
Manege Funny Horse. Op zondag 30
oktober zijn er nog dressuurwedstrijden van de KNHS van klasse B
tot en met ZZlicht en daarna houdt
Funny Horse een winterstop voor
wat betreft haar wedstrijden. Uiteraard gaan de lessen voor beginnende en geoefende ruiters gewoon
door. Heel veel dank gaat uit naar
alle vrijwilligers die Funny Horse rijk
is en er voor gezorgd hebben dat er

zoveel leuke activiteiten plaats gevonden hebben in 2016. De volgende deelnemers hebben prijzen uitgereikt gekregen.
Vaardigheid: 1. Dina Amkari - Snuitje. 2. Marit Kleijn - Duco
FHB: 1. Ylva Sint - Okki. 2. Kiki Kooij
- Duco
Klasse B groep 1: 1. Amy Moen
-Winnetou. 2. Vera Nijenhuis - Sedan. 3. Victoria Kooij - East
Klasse B groep 2: 1. Joelle Hendriks
- Marloes. 2. Britt de Hon - Okki
Klasse L1-L2: 1. Famke Ammerlaan
- Sedan. 2. Nikki Bosse - Franciska

Huub eerste bij
Ouderensoos

ZABO ronde 3 in
De Bloemhof

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 20 oktober is het klaverjassen
gewonnen door Huub Bouwmeester met 5189 punten, op twee Jaap
Spaargaren met 5077 en op drie is
Marry Akse geëindigd met 4927
punten. Bij het jokeren was deze
week Trudy Knol de bestemet 105
punten, gevolgd door Bets Teunen
met 151 en Gerard de Wit met 244
punten. Belangstelling voor een gezellige kaartmiddag? Kom er gezellig bij en doe mee met kaarten, jokeren of klaverjassen. Inlichtingen
bij Mevrouw R. Pothuizen via 0297340776.

Aalsmeer - De derde speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie vindt zaterdag 29 oktober
plaats in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg. Om 19.00 uur is de aftrap bij Amsec Piller tegen Polonia
Aalsmeer. Om 19.45 uur begint IBH
Aalsmeer tegen Met & Co. Om 20.30
uur speelt Koning Nieuwendijk tegen Atlas Lions en om 21.15 uur
tenslotte neemt LEMO het op tegen
Sportcafé de Midi’s. De toegang
bij de ZABO is gratis. Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 2-6, Polonia Aalsmeer 2-4, Koning Nieuwendijk 2-3, Atlas Lions 2-3, Amsec Piller 2-3, Met & Co 2-3, IBH Aalsmeer
2-1, LEMO 2-0. Meer info op www.
zaboaalsmeer.nl

De Kwakel - Ondanks alle tegenslag bij damclub Kunst en Genoegen, hebben de resterende leden
zich niet uit het veld laten slaan. Het
team van Leo Hoogervorst vertrok
afgelopen maandagavond naar Diemen voor de eerste bondswedstrijd
in de eerste klasse van de NoordHollandse dambond. Ook dit team
had al problemen om volledig aan

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 28 oktober
is er weer een gezellige kaartavond
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Vanaf 19.30 uur staan de koffie en
thee klaar. Aanvang kaarten is 20.00
uur. Het koppelkaarten op vrijdag
21 oktober is gewonnen door Siem
Burgers en Ben Johannessen met
5426 punten. Op twee Wim Spring
int Veld en Rijk van Egdom met 5225
punten en op drie zijn Guda en Bert
Kluinhaar geëindigd met 4908 punten. De poedelprijs was voor Marja
van Schip en Essy van Es met 3782
punten.

Sjoelavond in
‘t Middelpunt
Aalsmeer - Afgelopen donderdagavond heeft Oostend in het Middelpunt gesjoeld met een team uit Rijsenhout. Er werd gesjoeld voor de
gezelligheid, want hoog gooien was
er niet bij, maar het was wel een
leuke avond met tot slot een grote
verloting. De volgende sjoelavond is
donderdag 3 november vanaf 20.00
uur. Voor de inschrijving worden
de sjoelers iets eerder verwacht in
buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Iedereen is welkom.

de start te verschijnen, er werd een
beroep gedaan op de clubkampioen
Adrie Voorn om de gelederen van het
tweede team te komen versterken.
Misschien niet helemaal tot genoegen van Diemen, maar nood breekt
wetten. Voor de wedstrijd werd eerst
Wim Konst nog door de bond van
een beker voorzien, omdat Wim het
verleden seizoen de topscoorder van
zijn klasse was. Mede hierdoor viel
ook zijn team in de prijzen, Leo ontving nog een beker voor het behalen
van het kampioenschap. Bijna al de
prijzen al binnen voor er één schijf
was aangeraakt! Leo, de tachtig jarige, ging zijn team weer voor in de
strijd en won na tweeëneenhalf uur
dammen de eerste punten, 0-2. Het
werd spannend doordat Jos Harte
zich lelijk liet verrassen, 2-2. Maar
Wim blijkt ook dit jaar bijna niet te
houden, in de onderlinge staat hij al
bovenaan en ook deze avond won
hij weer, 2-4. Inmiddels had Adrie
al een voordelige stand opgebouwd
die hij kort na de overwinning van
Wim wist te verzilveren, eindstand
2-6. Ook Andijk wist met deze cijfers
te winnen, zodat zij nu met K&G 2
samen aan kop gaan.

Marathonkaarten
in Amstelhoek
Amstelhoek - De Buurtvereniging
van Amstelhoek organiseert op zaterdag 5 november een klaverjasmarathon. Er wordt gekaart van
10.00 tot 22.00 uur en er zijn mooie
prijzen te winnen. De zaal gaat om
circa 9.30 uur open. Ook vindt weer
de traditionele verloting plaats met
allerlei leuke prijsjes. De entree bedraagt 8 euro per persoon inclusief
koffie, een broodje en een kop soep.
Om deze kaartdag vloeiend te kunnen laten verlopen, dienen belangstellenden zich uiterlijk woensdag 2
november op te geven bij mevrouw
Leny Jansen via 06- 50282282 of via
email: jansenleny@hotmail.com.

