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GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

INLOOPAVOND ARBEIDSMIGRANTENLOGIES 
GREEN PARK AALSMEER

Op dinsdag 31 oktober organiseert de gemeente een inloop/informatie-
avond over de bouw van arbeidsmigrantenlogies op Green Park Aalsmeer. 

U bent tussen 19.00-21.00 uur van harte welkom in The Beach om 
vragen te stellen en in gesprek te gaan met bestuurders en medewerkers 
van de gemeente, de initiatiefnemers en de toekomstige beheerders 
van de logieslocaties en bedrijven uit de regio die arbeidsmigranten in 
dienst hebben. 

Locatie: The Beach, Oosteinderweg 247, Aalsmeer. 

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Alles over kopen, huren, verhuizen, verbouwen, 
verduurzamen en veilig wonen in Aalsmeer. Kom naar de

Aalsmeerse WOONDAG 
 op 4 november 2017

van 11.00-15.00 uur in het gemeentehuis. 

Zie de bijlage in deze krant op 2 november. 

Profile ABO - Aalsmeer
Lakenblekerstraat 28
T 0297 32 82 21 
www.profile.nl 

Ga naar 
Profi le.nl/bereken 

Binnen 1 minuut advies 
over uw auto-onderhoud 
en direct zien wat het kost!

Ga naar 
Profi le.nl/bereken

Binnen 1 minuut advies 
over uw auto-onderhoud 
en direct zien wat het kost!

NIEUW!Auto
onderhoud

Praat mee over Aalsmeer 
en de metropool!
30 oktober -19.30 uur - Dorpshuis Kudelstaart

Meld je aan via www.aalsmeerinzicht.nl
De toekomstverkenning is een initiatief van de gemeente Aalsmeer.

Commissies in gesprek over 
detailhandelsnota en APV
Aalsmeer - Er is vorige week weer 
vergaderd door de commissies 
Ruimte en Beleid op dinsdag 18 en 
Maatschappij en Bestuur op don-
derdag 20 oktober. Onder ande-
re is gesproken over de detailhan-
delsnota. Om een sterk winkelge-
bied te creëren wordt voorgesteld 
om het winkelbestand in het Cen-
trum te centreren in de Zijdstraat 
en een beleid van ontmoediging te 
gaan voeren in de omliggende stra-
ten. Niet alle fracties gaven aan hier 
gecharmeerd van te zijn. Het betreft 
in veel gevallen panden in eigen-
dom en verhuizen naar een huur-
pand wil menig eigenaar natuurlijk 
niet. Bovendien valt een groot deel 
van het Centrum onder de LIB-zone 
van Schiphol wat inhoudt dat om-
vormen van bedrijfspanden tot wo-
ningen aan banden gelegd zal wor-
den. 

Toetssteen voor ontwikkelingen
De detailhandelsnota is de eerste 
opstap om leegstand aan te gaan 
pakken. De bestuurders noemen 
het een belangrijke toetssteen voor 
ontwikkelingen die directe dan wel 
indirecte betrekking hebben op de 
Aalsmeerse winkelstructuur, ook in 
Kudelstaart, de Ophelialaan en Oos-
teinde. De nota draagt bij aan de 
instandhouding van het benodig-
de voorzieningenniveau, biedt ge-
vestigde ondernemers houvast voor 
het uitoefenen van een gezonde be-
drijfsvoering en biedt marktpartij-
en van buitenaf informatie over de 
mogelijkheden die de Aalsmeerse 
markt hen biedt.

Openbare ruimte versleten
Voor wat betreft de visie voor het 
Centrum wacht het college nog op 
een reactie van de ondernemers 
in het dorp op de bij de detailhan-
delsnota gepresenteerde Centrum-
visie. In een eerste reactie zeggen 

de ondernemers een aantal essen-
tiële zaken te missen. Onder ande-
re een beschouwing over de versle-
ten openbare ruimte. “Volgens ver-
schillende onderzoeken hebben on-
ze bezoekers veel klachten over de 
bestrating van het winkelgebied. De 
openbare ruimte is hard toe aan een 
nieuw en modern jasje. Dit is echt 
nodig om het winkelgebied vitaal te 
houden.” 

Vierkante meters verkleinen
Al vele jaren gaat het ‘gerucht’ dat 
er te hoge huurprijzen worden ge-
vraagd voor de winkels, maar vol-
gens de VVD hebben veel pandei-
genaren de huren al drastisch laten 
zakken. Volgens PACT moet eens 
gekeken worden of het aantal vier-
kante meters winkel verkleind kan 
worden. Grote panden verkleinen 
en deels een andere functie dan 
winkel geven. Geopperd werd ook 
nog om een supermarkt in het Cen-
trum naar Kudelstaart te verplaat-
sen, maar hier heeft een gemeente 
geen zeggenschap over. Alle frac-
ties waren het erover eens dat de 
supermarkt in de Hornmeer een be-
langrijke buurtfunctie heeft en zeker 
hier gevestigd moet blijven. In no-
vember komt de detailhandelsnota 
op de agenda van de raadsvergade-
ring ter vaststelling. Een hamerstuk 
wordt het dan zeker niet. De frac-
ties willen nog wel een discussie-
boompje opzetten en als het aan AB 
ligt eigenlijk pas vaststellen als er 
een compleet verhaal is, dus inclu-
sief de Centrumvisie en een beeld-
kwaliteitsplan inclusief het budget 
wat beschikbaar is voor een upgra-
de van de openbare ruimte.

Schorsen om te sussen
In de vergadering van de commissie 
Maatschappij en Bestuur op don-
derdag werd gesproken over en-
kele aanpassingen in de plaatselij-

ke verordening. Een hiervan is dat 
activiteiten die binnen plaatsvin-
den niet zomaar buiten verder ge-
vierd mogen worden. Dan is het 
aanvragen van een vergunning ver-
eist. Volgens portefeuillehouder No-
bel ter bescherming van de inwo-
ners. In de plaatselijke verordening 
zijn richtlijnen opgenomen die sa-
mengesteld zijn door de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. Re-
gels, die volgens Jeroen Nobel rele-
vant zijn voor Aalsmeer. Over de in-
breng van de VNG in de plaatselijke 
APV ontstond enige wrijving tussen 
portefeuillehouder Nobel en Ronald 
Fransen van PACT. De gemoederen 
liepen zelfs behoorlijk op toen Fran-
sen de portefeuillehouder betichtte 
van ‘draaien’. 

Complimentje voor Van Rijn
Fractievoorzitter Robert van Rijn van 
de VVD greep in. Hij stelde voorzit-
ter Dick Kuin voor om de vergade-
ring even te schorsen om de rust in 
het ‘verhitte gesprek’ terug te krij-
gen. Besloten werd een pauze in te 
lassen van vijf minuten. Wat er ach-
ter de coulissen ofwel buiten de ca-
mera besproken is, dient zelf in-
gevuld te worden. Dat weten al-
leen de twee kemphanen. Duide-
lijk werd wel dat de schorsing het 
‘vuur’ geblust had. De rust was 
weer gekeerd. Er is zelfs geen dis-
cussie meer opgezet. De wijziging 
in de APV gaat ter vaststelling naar 
de gemeenteraad. Het zal niemand 
verbazen dat PACT er wel voor koos 
om het onderwerp in de raad nog 
een keer te bespreken. Hamerstuk? 
Nee! Een complimentje aan Robert 
van Rijn is wel op plaats. Goed in-
gezien dat niemand baat had bij dit 
‘debat’! De raadsvergadering is op 
donderdag 2 november vanaf 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis en is openbaar. Belangstel-
lenden zijn welkom. 

Aalsmeer - De winkeliers in het 
Centrum organiseren op zaterdag 
28 oktober weer een pompoenen-
speurtocht voor kinderen. Een leuke 
activiteit om de herfstvakantie mee 
af te sluiten. Doe mee en wie weet 
win jij een van de leuke prijzen.
In de Zijdstraat staat op zaterdag 28 
oktober tussen 13.00 en 15.30 uur 
een speciale Halloweenkraam waar 
de kinderen een deelnemerskaart-
je en een zakje griezelsnoep kun-

nen ophalen. Met behulp van het 
plattegrondje op de kaart kunnen 
de pompoenen in de etalages van 
vijftien verschillende winkels gevon-
den worden. Heb je alle pompoe-
nen gevonden, dan kun je de kaart 
tot 15.30 uur weer inleveren bij de 
kraam. Verkleed komen mag, maar 
hoeft niet. Tijdens de speurtocht 
kan iedereen bij Slagerij Ron Steen 
in de Zijdstraat gratis eigenge-
maakte pompoensoep komen proe-
ven! Meer zin in een ijsje? IJssa-
lon Cadore verkoopt tijdelijk heerlijk 
griezelijs. Bij de G&W Gezondheids-

winkel zijn alle producten met pom-
poenpitten in de aanbieding.

Diverse leuke prijzen
Er zijn weer een heleboel leuke prij-
zen te winnen die beschikbaar wor-
den gesteld door de winkeliers in 
Aalsmeer Centrum. Zoals vier toe-
gangskaartjes voor Nemo Science 
Centre in Amsterdam, lekkere taart-
jes en verschillende cadeaubonnen. 
Studio’s Aalsmeer stelt twee kaar-
ten beschikbaar voor een voorstel-
ling van Ernst & Bobbie op zondag 
29 oktober in Aalsmeer. Uit de goe-
de inzendingen worden direct na af-
loop van de speurtocht de winnaars 
getrokken. Daarna worden de win-
naars gebeld want de prijsuitreiking 
is aan het einde van de middag! In-
formatie: www.meeraalsmeer.nl.

Pompoenenspeurtocht in 
het Centrum zaterdag

Leuke activiteit voor kinderen
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KERKDIENSTEN

DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, 
tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

WWW.MEERBODE.NL

COLOFON
sinds 1888 COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
Mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

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

Rijsenhout - Zaterdag 4 november 
is er weer een kledingactie in Rij-
senhout. De opbrengst van deze ac-
tie is voor Cordaid Mensen in Nood. 
Met steun van Sams kledingactie is 
er een programma ontwikkeld om 
de bevolking van Zuid Soedan te 
helpen. Het betreft structurele hulp.
Meer informatie is vinden op www.
samskledingactie.nl. Graag het ou-
de textiel in gesloten plastic zakken 
aanleveren tussen 9.00 en 11.00 uur 
op 4 november bij de Ontmoetings-
kerk aan de Werf 2.

Boeiend inkijkje 
in bloemendorp

Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 17 
oktober was de heer Dirk Jongkind 
te gast op de themamiddag van 
OVAK. Met heel veel enthousias-
me deelde hij zijn grote kennis over 
‘de geschiedenis van de bloemen-
teelt in Aalsmeer’ met de aanwezi-
ge leden van OVAK. Aan de hand 
van een Powerpoint presentatie, in-
clusief heel veel foto’s, nam Jong-
kind de aanwezigen mee naar hoe 
het in Aalsmeer ooit begon. Een in-
drukwekkend inkijkje hoe Aalsmeer 
zich ontwikkelde tot een bloemen-
dorp met wereldwijde bekendheid.

Training bij ‘Voor elkaar’ voor 
gespecialiseerde vrijwilligers
Aalsmeer - Wil je aan het werk als 
gespecialiseerd vrijwilliger? Om men-
sen, die wat extra hulp nodig heb-
ben, te kunnen ondersteunen? Dan 
kun je bij Amstelveen & Aalsmeer-
voorelkaar een training volgen. De 
training is op de maandagochten-
den 6, 13 en 20 november van 9.30 
tot 12.30 uur in het gebouw van Vita 
aan de Willem Dreesweg 2 in Amstel-
veen. Amstelveen & Aalsmeervoorel-
kaar en Vita Amstelland werken sa-
men in het project gespecialiseer-
de vrijwilligers. Deze vrijwilligers on-
dersteunen ouderen en mensen met 
een beperking. Er is sprake van li-
chamelijke of psychische achteruit-
gang. De vrijwilligers bezoeken deze 
mensen thuis. Het kan gaan om een 

gesprek, een boodschap of een spel 
doen. Ook samen wandelen, tuinie-
ren of een uitstapje maken is moge-
lijk. Soms kan het doen van een prak-
tische klus een ingang zijn om later 
meer ondersteuning aan een kwets-
bare persoon te bieden. Amstelveen 
& Aalsmeervoorelkaar werft de vrij-
willigers en maakt de matches. Een 
ouderenadviseur van Vita organi-
seert de deskundigheidsbevorde-
ring. Na de basistraining volgen the-
mabijeenkomsten. Ook is er de mo-
gelijkheid van een individueel ge-
sprek of deelname aan intervisie-
groepjes. Interesse? Aanmelden kan 
via 020-6413333 en 06-22691437 
of stuur een email naar: iveraar@ 
vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
W.H. Louwerse uit Apeldoorn en 
16.30u. met ds. J.W. Ploeg uit As-
peren.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Za-

terdag 17u. Woordcoummunie-
viering m.m.v. SDG in Klooster-
hof. Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering met m.m.v. klein koor. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. Woensdag 1 november 
Eucharistievering om 9.30u. en 
Poolse dienst om 18u. in Kar-
melkerk. Donderdag 2 novem-
ber Woord-Communieviering om 
17u. in Kloosterhof en Eucharis-
tieviering om 20u. in Karmelkerk.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Viering. Voorganger Dirk 
Jan Schoon, bisschop van Haar-
lem. Schriftlezingen: Lisette Vis-
ser-Moleman.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. C. 
Huisnoot uit Noordwijkerhout.

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

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

Zondag 9.30u. Dienst o.l.v. pa-
rochianen m.m.v. dames- en he-
renkoor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden elke maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98 vanaf 20u. Op 30 oktober 
o.l.v. ds. Ab Agtereek. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag om 

de twee weken in Ontmoetings-
ruimte Ons Tweede Thuis, Jas-
mijnstraat 33 vanaf 20u. Op 7 
november met Peter Slagter over 
‘De wijsheid van Prediker.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Eric Weg-
man.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

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

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag 10u. Diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. C. van Atten. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met br. Leo Bakker. Collecte: Ka-
ra Tepe op Lesbos. Oppas op 
aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. Dient met ds. J. van 
Popering, Aalsmeer.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. Z. 
de Graaf uit Katwijk.. Organist: R. 
van Delft. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met ds. 
J. de Goei uit Amersfoort. Orga-
nist: Johan v/d Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Chris Snoep. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

 Zondag 
29 oktober

Zondag Spilplusdienst over 
Maarten Luther en Bach
Kudelstaart - Wereldwijd is er on-
der protestantse én rooms-katholie-
ke christenen in oktober aandacht 
voor het nieuwe begin van Euro-
pa. Op 31 oktober is het exact vijf 
eeuwen geleden dat monnik Maar-
ten Luther op de kerkdeur van Wit-
tenberg zijn 95 stellingen spijker-
de. Luther ontketende een revolu-
tie in kerk én wereld. Tot op de dag 
van vandaag zijn de gevolgen er-
van te merken. Toch zou hij zelf zeg-
gen dat niet hij, maar de kracht van 
het evangelie hem dreef. Wat beziel-
de deze man? En hoe kon de Re-
formatie zo’n wereldwijde beweging 
worden? En wat betekent protestant 
zijn vandaag?

Zonder Luther zou er trouwens ook 
geen J.S. Bach zijn geweest. Ze 
woonden in hetzelfde dorp en can-
tor en componist Johann Sebasti-
aan Bach groeide wereldwijd uit tot 
de Lutherse prediker bij uitstek.

Seminar vriendelijkheid en 
dienstbaarheid aanleren
Kudelstaart - De Commissie Vor-
ming & Toerusting van de PKN-
gemeente Samen-op-Weg te Ku-
delstaart organiseert op donderdag 
2 november om 20.00 uur, in sa-
menwerking met de Stichting Ge-
zinsfundament, een seminar in De 
Spil aan de Bilderdammerweg 5. De 
avond zal gaan over hoe je kinderen 
een vriendelijke en dienstbare hou-
ding aan kunt leren. 
In Filippenzen 4:5 staat: “Laat uw 
vriendelijkheid bij iedereen bekend 
zijn.” Hoe leer je dat aan je kinde-
ren? Hoe plant je zaadjes van vrien-

delijkheid in het omgaan met broers 
en zussen, vriendjes en vriendinne-
tjes als er veel onderlinge strijd is? 
Hoe kan je positiviteit brengen in je 
gezin, dat je kinderen elkaar dingen 
gunnen, lief voor elkaar zijn, dingen 
voor een ander willen doen zon-
der te mopperen? De avond wordt 
verzorgd door Imke Wijnhorst, een 
christelijke ontwikkelingspsycho-
loge. Zij zal vanuit Bijbels perspec-
tief inzichten en praktische tips ge-
ven over dit leuke en interessante 
onderwerp. Meer informatie op de 
website www.sow-kudelstaart.nl.

Organist gezocht voor zondag
Viering in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Op zondag 29 oktober 
om 16.00 uur is er weer een viering 
in de Oud Katholieke kerk aan de 
Oosteinderweg. Voorganger is Dirk 
Jan Schoon, bisschop van Haarlem. 
Voor de schriftlezingen draagt Liset-
te Visser-Moleman zorg. Nog niet 
bekend is wie het orgel gaat bespe-
len. Belangstelling? Een organist is 
zeer welkom. Voor aanmelding en 
informatie: 020-6944753. Tijdens 
deze dienst is er slechts één kolle-
kte bestemd voor de eigen kerk. De 
renovatie van de kerk is overigens 
klaar. De kerk is uit de steigers. 

Pastor Jacob Spaans overleden
Na afloop wordt koffie en thee ge-
schonken en worden belangstellen-
den gevraagd de vergadering over 
de toekomst van het kerkje bij te 
wonen. Deze begint om 17.30 uur en 
heeft te maken met het overlijden 
van pastoriebewoner Jacob Spaans. 
Op 8 oktober ontving hij ’s mid-
dags in het ziekenhuis in Amstel-
veen, in het bijzijn van enkele goe-
de vrienden, de ziekenzalving door 
de bisschop van Haarlem. Hij reali-

seerde zich goed dat het einde van 
zijn aardse leven in zicht kwam en 
het sacrament gaf hem rust en ver-
trouwen. Een week later moest hij, 
droevig genoeg, verhuizen vanuit 
het ziekenhuis naar een hospice in 
Amsterdam. Hier is hij in de vroe-
ge ochtend van maandag 23 okto-
ber overleden. Pastor Jacob Spaans 
is 78 jaar geworden. 

Vergadering over toekomst
Zondag de 29e wordt onder leiding 
van de bisschop van Haarlem, na 
de dienst, over de toekomst van het 
kerkje gesproken met afgevaardig-
den van de HBK, de eigenaar van 
het complex, en andere belangheb-
benden. Het gemiddelde aantal be-
zoekers van de gewone zondag-
se diensten is het laatste jaar rond 
de 15 personen geweest en het 
zou jammer zijn als deze inspire-
rende diensten en de overige dien-
sten, concerten en activiteiten geen 
voortgang kunnen vinden. De initi-
atiefnemers horen graag eventuele 
ideeën (ook op- en aanmerkingen) 
van belangstellenden.

Huis aan huis 
voor oud papier

Rijsenhout - Zaterdag 28 okto-
ber gaan de leden van Drumfan-
fare Melomanie en handboogver-
eniging Target weer huis aan huis 
oud papier ophalen. De lopers ho-
pen natuurlijk weer dat alle inwo-
ners het papier in tilbare dozen aan 
de rand van de weg te plaatsen. De 
opbrengst van het oud papier komt 
ten goede aan beide verenigingen. 
Na zaterdag is de eerstvolgende op-
haalronde op 25 november. 

Handwerken in 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Woensdag 1 novem-
ber staat om tien uur in de Ontmoe-
tingskerk aan de Werf de koffie en 
de thee weer klaar. Neem breiwerk, 
haken, patchwork of andere hobby 
mee. Ook zonder dat, welkom hoor. 
Heb je leuke patronen of iets ge-
maakt? Neem het mee! Naast hand-
werken is het zeker fijn mensen te 
ontmoeten die men nog nooit eer-
der gesproken heeft. Daarom ieder-
een uit Rijsenhout is hartelijk wel-
kom! Voor meer inlichtingen kan 
contact opgenomen worden met 
Adrie van Limpt via 0297-320799 of 
met Gre Tuinstra via 0297-331545.

Ontmoeting en 
inloop: Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 1 november 
is er van 9.30 tot 11.30 uur weer in-
loop en ontmoeting in de Oost-Inn. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie of thee even met elkaar voor een 
praatje en wat gezelligheid. Alle be-
langstellenden zijn hartelijk welkom 
in de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Taizégebed in 
Karmel kapel

Aalsmeer - De broeders van Taizé 
in Frankrijk met hun vieringen zijn 
een begrip. Zoals ook gebruikelijk in 
de oecumenische broederschap van 
Taizé, zullen eenvoudige liederen, 
gebed, bijbeltekst en stilte elkaar 
afwisselen. Karmel Aalsmeer aan de 
Zwarteweg 36 heeft een kleine ka-
pel in huis.. Zij stelt deze kapel open 
om met elkaar een meditatieve vie-
ring te houden op vrijdag 27 oktober 
om 20.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid om elkaar te ontmoeten. Aar-
dig misschien om eens mee te vie-
ren! Welkom.

Door zijn muziek zijn zeer velen op 
nieuwe wijze met het evangelie in 
aanraking gekomen. In de Spilplus-
dienst op zondag 29 oktober wordt 
in woord, beeld, muziek en dia-
loog op zoek gegaan naar het ge-
heim achter de kroongetuigen van 
het Europese christendom: Luther 
en Bach. Belangstellenden zijn aan-
staande zondag van harte welkom 
in kerkgebouw De Spil aan de Bil-
derdammerweg 5 te Kudelstaart. De 
Spilplusdienst begint om 19.00 uur 
en duurt ongeveer vijf kwartier.

Cursus ‘Minder piekeren’
Amstelland - Ziet u altijd beren op 
de weg? Bent u kampioen piekeren? 
Of voelt u zich vaak gespannen? 
Maakt u zich zorgen en ligt u daar 
’s nachts wakker van? U bent niet 
de enige! Iedereen piekert wel eens. 
Maar liefst één op de vier Nederlan-
ders is hier dagelijks meer dan een 
uur mee bezig. Veel mensen blijven 
tobben over bijvoorbeeld geld, kin-
deren, werk of gezondheid zonder 
een stap verder te komen. Herkent 
u zich hier in en wilt u minder pieke-
ren? Dan is de groepscursus ‘Min-
der Piekeren’ iets voor u/jou. Veel 
problemen zoals niet lekker in je 

vel zitten, somberheid, stress, heb-
ben te maken met verkeerde manie-
ren van denken. In deze cursus van 
Prezens leert u om anders te den-
ken. Want anders denken helpt om 
je beter te voelen. De cursus start 
op donderdag 2 november en is van 
9.30 tot 11.30 uur in De Amstelmere 
aan de Laan van de helende mees-
ters 433 in Amstelveen. De cursus 
bestaat uit vijf bijeenkomsten. Deel-
name is kosteloos. De cursus is be-
doeld voor mensen in Amstelland. 
Informatie en aanmelding bij Pre-
zens via 088- 7885055 of per email: 
preventie@prezens.nl.

Nachtwandeling in Bos
Aalsmeer - Kom op zaterdagavond 
28 oktober meewandelen met de 
boswachter in het kader van de 
Nacht van de nacht. Het Amster-
damse Bos is ’s avonds donker en 
stil, of toch niet? Ervaar het zelf en 
loop mee! Gezinnen kunnen zich 
aanmelden en om 19.00 uur op pad 
met de boswachter. Andere belang-
stellenden kunnen vanaf 21.00 uur 
mee met de wandeling. Kosten 5 
euro per persoon. Start is bij de gro-
te parkeerplaats van de Geitenboer-
derij aan de Nieuwe Meerlaan.

Natuurwerkdag 
Op zaterdag 4 november is het de 
landelijke natuurwerkdag. Belang-
stellenden kunnen tussen 10.00 en 
14.00 uur meewerken in het Am-
sterdamse Bos. Het is buitenwerk, 
dus neem goede kleding en schoei-
sel mee! Voor koffie/thee en iets lek-

kers, wordt gezorgd. Start is bij De 
Boswinkel.

Eten uit de natuur
Wandel mee op zondagmiddag 12 
november van 12.30 tot 15.30 uur en 
leer van alles over eetbare planten 
in het Amsterdamse Bos. Tijdens de 
wandeling worden eetbare planten 
verzameld en na afloop worden de-
ze klaar gemaakt en opgegeten. On-
der leiding van bioloog Wies Teepe 
en geschikt voor iedereen vanaf 12 
jaar. Kosten 8 euro. Start is bij par-
keerplaats Groot Kinderbad. 
Aanmelden voor de activiteiten is 
verplicht. Bel hiervoor naar de Bos-
winkel: 020-5456100, geef op via 
www.amsterdamsebos.nl of kom 
langs in de Boswinkel aan de Bos-
baanweg 5, iedere dinsdag tot en 
met zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 1 no-
vember houdt de SOW gemeen-
te haar maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spilstraat 
5, zijstraat van de Bilderdammer-

weg. De aanvang is 10.00 uur . Ie-
dereen is welkom en de toegang is 
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook en 
neem gerust iemand mee.

Halloweentocht 
voor jeugd

Aalsmeer - De Binding organiseert 
vrijdag 27 oktober een Halloween 
griezeltocht voor kinderen uit de 
groepen 5 tot en met 8 van de basis-
scholen. Er zijn verschillende start-
tijden. Begin- en eindpunt is N201 
aan de Zwarteweg. Als de tocht is 
gelopen, kan in de N201 nog gezel-
lig gekletst en gedanst worden. De 
eindtijd is 22.00 uur. Opgeven voor 
de Halloweentocht kan via www.de-
binding.nl/agenda. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met Inge via 06-13989307.
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Muziek/Film
Vrijdag 27 oktober:
* Bandbrouwerij voor en door muzi-
kanten in N201, Zwarteweg v/a 20u.
Zaterdag 28 oktober:
* Halloween Party met dj bij Geoff’s, 
Aalsmeerderdijk 452 in Aalsmeer-
derbrug vanaf 20u.
* Concert Theo Griekspoor op orgel  
in Open Hof kerk, Ophelialaan vanaf 
20u. M.m.v. fluitiste en violiste.
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat. Vanaf 21u.
* Rightcoast Blues Band in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Zondag 29 oktober:
* Jazz-evergreens door Monique 
van de Keer, Pieter van Santen en 
Tom Kwakernaak bij Nieuwe Meer, 
Stommeerweg (pontje over) v/a 16u.
* Tribute to Rory Gallary door band 
Laundromat in The Shack, Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer vanaf 16u. 

Exposities 
Zaterdag 28 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
28 en 29 oktober:
* Historische Tuin open. Ingang via 
Praamplein. Expositie in Historisch 
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’. Zaterdag 
om 15u. veiling (laatste van seizoen)
Tot 26 oktober:
* Expositie schilderijen van Astrid 
Stoffels en Tjits van der Kooij in het 
gemeentehuis. Te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 
* Expositie Kunstploeg kabouters in 
burgerzaal, gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
Tot en met 19 november:
* Expositie ‘Highlights’ bij Gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. 
Open: zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 3 december:
* Expositie fotografie in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat. Open: Iedere don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u. 
* Expositie schilderijen Ortho Owen 
uit Canada in wijkpunt Voor Elkaer, 
Kudelstaart.

Diversen
Tot en met 29 oktober:
* World Tour beachvolleybal in The 
Beach, Oosteinderweg 247a. In 
weekend ook Hippiemarkt en kin-
deractiviteiten.
Donderdag 26 oktober:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Historische verhalen in De Oude 
Veiling, Marktstraat, 14.30 tot 16u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de 
Reede, Rijsenhout vanaf 19.30u.
* Bokbierfestival bij horecazaken in 
Centrum van 20 tot 23u.
Vrijdag 27 oktober:
* Combifun Circusdag in Proosdijhal 
Kudelstaart van 11 tot 14.30u. Voor 
kinderen 6-12jr.
* Darten in ’t Dijkhuis, Aalsmeerder-
dijk 77 in Oude Meer vanaf 20.30u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
27 tot en met 29 oktober:
* 65e Vogelshow van Vogelvrien-
den in zaal De Baccara, achter Ger-
berastraat. Open: vrijdag van 20 tot 
22u., zaterdag 10 tot 20u. en zondag 
10 tot 15u. 
Zaterdag 28 oktober:
* Kwart marathon klaverjassen bij 

BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 
vanaf 10u.
* Pompoenenspeurtocht voor kin-
deren in Centrum van 13 tot 15.30u.
* Versjes op maat van Lars van der 
Werf in Boekhuis, Zijdstraat v/a 14u.
* ZABO zaalvoetbal ronde 3 in De 
Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.
* ‘Hallowkien’ bij FC Aalsmeer in 
kantine Beethovenlaan met loterij 
en livemuziek vanaf 20u.
Dinsdag 31 oktober:
* Open huis in Open Hof kerk, Op-
helialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
31 oktober en 2 november:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hof-
plein, ingang Clematisstraat 16. Ie-
dere dinsdag en donderdag van 
9.30 tot 12u.
Woensdag 1 november:
* Inloop en ontmoeting bij Oost-Inn 
in de Mikado, Catharina Amalialaan, 
9.30 tot 11.30u.
* Koffie-ochtend in de Spil, zijstraat 
Bilderdammerweg, Kudelstaart, 10u.
* Handwerken in Ontmoetingskerk, 
Werf te Rijsenhout vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Donderdag 2 november:
* Lezing bij Groei en Bloei over reis 
door Frankrijk in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.
Vrijdag 3 november:
* Groot Aalsmeers Dictee in ‘t Wa-
pen, Dorpsstraat vanaf 18.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 4 november:
* Open koppeltoernooi bij Sjoelclub 
Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 26 oktober:
* Inloopspreekuur bewonerscom-
missie Eigen Haard in Dorpshuis 
Kudelstaart van 19.30 tot 20.30u.
Maandag 30 oktober:
* Aalsmeer Inzicht over Aalsmeer 
en de metropool in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 19.30u.
Dinsdag 31 oktober:
* Inloop-bijeenkomst over arbeids-
migrantenlogies in Green Park. Van 
19 tot 21u. in The Beach, Oostein-
derweg 247a.
* Zin-Inn lezing over Malawi in 
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 
55 vanaf 20u.
* D66 café over verkiezingen in de 
Mikado, Catharina Amalialaan 66 
vanaf 20u.
Woensdag 1 november:
* Feestelijke uitreiking titel FairTrade 
aan gemeente Aalsmeer in gemeen-
tehuis van 13.45 tot 16.30u.
Donderdag 2 november:
* Seminar over vriendelijkheid en 
dienstbaarheid voor/door kinderen 
in kerkgebouw de Spil, Bilderdam-
merweg 5 vanaf 20u.
* Openbare raadsvergadering in 
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 4 november:
* Aalsmeerse Woondag in gemeen-
tehuis van 11 tot 15u.
Maandag 6 november:
* Dorpsoverleg Kudelstaart over 
verkeer, vervoer en bouwplannen in 
Dorpshuis vanaf 20u.  

KCA Jazzmiddag
Optreden Evergreen Trio 
zondag bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Het Evergreen Trio ver-
zorgt zondagmiddag 29 oktober 
een optreden bij de Nieuwe Meer. 
Het trio bestaat uit Monique van de 
Keer op zang, Pieter van Santen op 
piano en Tom Kwakernaat op bas-
gitaar. Monique zingt bekende jaz-
zliedjes (evergreens) uit The Ameri-
can Songbook. Zingen is altijd haar 
passie geweest. Op haar negen-
de stond zij op het podium samen 
met haar vader en sinds haar 19de 
treedt zij op als professioneel zan-
geres. Na en tijdens haar schooltijd 
op de Kleinkunstacademie zong zij 
in diverse bands, waaronder Night-
food en Sesam. Een aantal jaren ge-
leden heeft de popmuziek plaatsge-
maakt voor jazzmuziek en is zij gaan 
optreden met verschillende profes-
sionele muzikanten in diverse sa-
menstellingen. De veelzijdige pianist 
Pieter van Santen speelde al eerder 
bij de Nieuwe Meer en maakte gro-
te indruk met zijn zeer swingende, 
virtuoze speelstijl. Pieter studeerde 

in 1989 af als docerend musicus pi-
ano lichte muziek bij docent Henk 
Meutgeert aan het conservatorium 
in Zwolle.  Daarna studeerde hij nog 
een jaar bij Rob van Kreeveld aan 
het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag. Tijdens zijn opleiding nam hij 
deel aan workshops van John Clay-
ton en Dizzy Gillespie. Om zijn tech-
niek aan te scherpen volgde hij nog 
drie jaar klassiek hoofdvak piano 
van docent Rudi de Heus in Zwolle.
De stuwende bassist Tom Kwaker-
naat komt eindelijk weer eens terug 
naar Aalsmeer. Zijn optreden inder-
tijd, in het kwartet van de legendari-
sche vibrafonist Carl Schulze en gi-
tarist Zvonimir Tot is onvergetelijk. 
Er wordt uitgekeken naar een op-
windende middag!
KCA’s Jazz op de Nieuwe Meer be-
gint zondag 29 oktober om 16.00 
uur. Adres: Stommeerweg 2 (pontje 
over). Toegang: uw gift. Inlichtingen: 
Henny Essenberg, tel. 0297-327698 
en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

Iedere vrijdagavond in N201
Bandbrouwerij voor en 
door muzikanten!
Aalsmeer - De Bandbrouwerij in 
N201 is vrijdag 20 oktober goed be-
zocht. Het was gezellig druk in het 
muziekcentrum dat voor deze avond 
voor en door muzikanten ‘huiselijk’ 
was ingericht met stoelen en ban-
ken. Tijdens de Bandbrouwerij krij-
gen muzikanten de gelegenheid 
met elkaar muziek te maken en po-
dium-ervaring op te doen. Boven-
dien stelt N201 haar oefenruim-
tes ter beschikking, zodat nieuwe 
bandjes in alle rust (zonder publiek) 
nummers kunnen instuderen.

Extra optreden
Net als vorige week presenteerde 
de Bandbrouwerij een extraatje. De-
ze vrijdag was er een optreden van 
de band Oxid. Popliedjes en disco-
klassiekers bracht de groep ten ge-
hore. De bezoekers konden het op-
treden wel waarderen, er werd zelfs 
voorzichtig gedanst. De Bandbrou-
werij vindt wekelijks op vrijdag-
avond vanaf 20.00 uur plaats. Er zijn 
coaches aanwezig om de muzikan-

ten te begeleiden, van tips te voor-
zien, etc.
Een vaste groep muzikanten weet 
inmiddels de weg naar dit ‘leerpodi-
um’ te vinden, maar nieuwe gezich-
ten zijn natuurlijk altijd welkom. Ben 
jij gitarist, drummer, bassist, toetse-
nist en/of zangers (m/vr) en wil je 
graag met anderen muziek maken? 
Dan zeker je instrument inpakken 
en meenemen naar N201 aan de 
Zwarteweg op een vrijdagavond. 
Uiteraard is luisterend publiek ook 
welkom. De toegang is gratis.

Naar Mijdrecht
Het succes van de Bandbrouwe-
rij in Aalsmeer is overigens over-
gewaaid naar buurgemeenten. Op 
donderdag 16 november wordt van 
19.30 tot 23.00 uur de eerste Band-
brouwerij voor muzikanten georga-
niseerd in zalenverhuur ‘t Oude Pa-
rochiehuis aan Bozenhoven 152 in 
Mijdrecht. Fervente Bandbrouwerij 
Aalsmeer bezoekers zijn hier uiter-
aard ook welkom. 

Zondag tribute to Rory Gallagher
Laundromat in The Shack
Oude Meer - De band Laundro-
mat stond al eerder met veel succes 
in The Shack en aanstaande zon-
dag 29 oktober is deze formatie hier 
opnieuw te zien en te horen. Deze 
Nederlandse Rory Gallagher Tribu-
te band timmert al vele jaren aan de 
weg om de muziek van, én de her-
innering aan de grote Ierse Bluesgi-
tarist levend te houden. En dat doen 
ze door een ijzersterke tribute neer 
te zetten. Laundromat beheerst het 
hele spectrum van Rory’s enorme 
repertoire, van pompende blues tot 
explosieve rocknummers tot gevoe-
lige ballads en akoestische liedjes. 
Uitgebreide tours door onder ande-
re Ierland en Nederland hebben ge-
zorgd voor een grote en trouwe aan-
hang. Laundromat bestaat uit Dan-
ny Vlaspoel op gitaar, Joeke Wouda 
op bass, Fred Koridon op vocals en 
Maarten Witzel op de drums. Samen 
staan ze garant voor een combina-
tie van hoge muzikale kwaliteit en 
een getrouwe interpretatie van Ro-
ry’s muziek. Ga dat zien! 

Love Peace and Happiness 
Zondag 5 november staat The LSB 
Experience op veler verzoek weer op 
het Shack podium! Een juweel van 
een band die iets heel bijzonders te 
bieden heeft, namelijk een prachti-

ge blend van stemmen en bijzonder 
mooi gezamenlijk gitaarspel. Het re-
pertoire van The LSB Experience 
omvat voornamelijk songs van mu-
ziekhelden uit de jaren zeventig, 
zoals onder andere Crosby Stills & 
Nash, The Beatles, Jackson Browne, 
James Taylor, The Doobie Brothers, 
Paul McCartney en The Eagles, aan-
gevuld met nummers van bands uit 
een recenter verleden, zoals Crow-
ded House en Venice.

Undercoversessies
Het nieuwe undercoversessie sei-
zoen is weer begonnen; professio-
nele muzikanten kruipen in de huid 
van hun idolen met verbluffend re-
sultaat! In november heeft The 
Shack er twee op het programma 
staan. Heb je altijd al Electric Light 
Orchestra en Supertramp live wil-
len zien, dan is dit je kans, want be-
ter gaat het echt niet worden! Onge-
evenaard en tot in de puntjes per-
fect neergezet. Zet ze in je agenda: 
Vrijdag 17 november: Electric Light 
Orchestra en zondag 26 november: 
Supertramp! The Shack is zondag 
29 oktober geopend vanaf 15.00 uur. 
Laundromat begint om 16.00 uur. 
Entree 10 euro. Voor alle info www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer.   

Het bestuur van stichting Sinterklaas in Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Binnen een kwartier (uit)verkocht
Veel animo voor kaarten 
Sint en Pieten Bingo
Aalsmeer - Als verse peperno-
ten ‘vlogen’ ze deur uit afgelopen 
woensdagavond 18 oktober. In de 
Zotte Wilg vond de voorverkoop 
plaats van de kaarten voor de ultie-
me Sint en Pieten Bingo. Zaterdag-
avond 25 november zullen de bin-
goballen weer in het rond vliegen 
in The Beach en hier willen veel in-
woners bij zijn, zo blijkt. Binnen een 
kwartier waren liefst 600 kaarten 
(uit)verkocht. 
De Bingo gaat gehouden worden in 
zaal drie van The Beach, een gro-
te en ruime zaal waardoor iedereen 
duidelijk zicht heeft op het podi-
um. Er wordt spectaculair geluid en 
licht neergezet, zodat de Bingo Piet 
goed te zien en te verstaan is. Ook 
heel handig is dat dit jaar de num-
mers van de Bingo eveneens zicht-
baar gemaakt worden op schermen. 
Volgens het bestuur van de stich-

ting Sinterklaas in Aalsmeer wordt 
het weer een ‘gekke boel’ met veel 
verrassingen. 

Intocht Sinterklaas
Voordat dit feest voor volwasse-
nen plaatsvindt, is er eerst de span-
nende dag voor alle jeugdige inwo-
ners: De intocht van Sinterklaas en 
zijn Pieten op zaterdag 18 november 
rond 14.00 uur in het Centrum. Het 
bestuur heeft al diverse instructies 
van de Goedheiligman vanuit Span-
je gekregen. Er wordt hard gewerkt 
aan dit programma.  

Pietenfeest
Voor de jongste inwoners is het ove-
rigens zaterdag 25 november ook 
feest, maar dan overdag. In het Cen-
trum, in en rond de Zijdstraat, wordt 
deze dag vanaf 13.00 uur een gezel-
lig Pietenfeest gevierd. 

Bij vijf horecazaken in het Centrum

4e Bokbiertocht vanavond
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
26 oktober, wordt alweer voor de 
vierde maal de Bokbiertocht door 
vijf horeca-gelegenheden in het 
Centrum georganiseerd. Elke deel-
nemer presenteert verschillende 
bokbieren met uiteraard passen-
de hapjes. In Joppe serveert men 
twee bokbieren van de tap, Texels 
Bock en Jopen Bok. Bij het Wa-
pen van Aalsmeer een lokaal Bock-
bier uit Amstelveen, Bockbier van 
de Naeckte Brouwers, Bij de Praam 
Brand Dubbelbock en Amstel Bock, 
Bij de Jonge Heertjes Ritterbock en 

Konig Ludwig en bij de Zotte Wilg 
Texels Bock en La Chouffe Bock.
De bokbiertocht is van 20.00 tot 
23.00 uur en vindt plaats bij de ca-
fés de Praam (Zijdstraat) en Joppe 
(Weteringstraat), en de restaurants 
Het Wapen van Aalsmeer (Dorps-
straat), De Jonge Heertjes (Raad-
huisplein) en In de Zotte Wilg (Ui-
terweg). Kaarten à 15 euro zijn bij 
alle horecazaken te koop. Een kaart 
geeft de mogelijkheid om vijf ver-
schillende bokbiertjes te proeven, 
bij elke locatie één. Kaarten zijn te 
koop bij alle deelnemers.

Aalsmeer - In het Oude raadhuis 
is afgelopen weekend de nieu-
we tentoonstelling met werken van 
Reint Baarda, Monic Persoon, Ku-
no Grommers en Harriët Mastboom 
geopend. Baarda staat bekend om 
zijn stilistische foto’s van gebouwen. 
De gebouwen worden uit hun con-
text gehaald en krijgen een geheel 
nieuw leven in de foto’s van Baarda. 
Er zijn veel foto’s van gebouwen in 
Aalsmeer te zien in Het Oude Raad-
huis. Monic Persoon staat bekend 
als de fotograaf van veel lezende 
Aalsmeerders, maar er zijn nu won-
derlijke foto’s te zien waarin ze zich-
zelf en haar man verplaatst heeft 

in een andere tijd en locatie. Kuno 
Grommers fotografeert in perspec-
tief, maakt van te voren een opstel-
ling, waarna foto’s ontstaan die spe-
len met het waarnemingsvermogen. 
Het is geometrisch abstract werk. 
De vierde fotograaf is Harriët Mast-
boom. Zij heeft foto’s gemaakt van-
uit de auto op de snelweg op reis 
tussen Frankrijk en Nederland. De 
beelden zijn heel herkenbaar. De 
tentoonstelling van KCA is te zien 
tot en met zondag 3 december. Het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 
is iedere donderdag tot en met zon-
dag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis.

Nieuwe band, bekende muzikanten

Rightcoast Blues band live 
in café Joppe zaterdag
Aalsmeer - De Rightcoast Blues 
band verzorgt aanstaande zaterdag 
28 oktober een liveoptreden in ca-
fé Joppe in de Weteringstraat. De-
ze nieuwe formatie, bestaande uit 
bekende Aalsmeerse muzikanten, 
speelt West Coast  Jump blues mu-
ziek. Dit is een meer swingende 
blues stijl die oorspronkelijk komt 
van Texas blues-artiesten die zich in 
de jaren veertig hergevestigd had-
den in Californië. 
De band is hierdoor geïnspireerd en 
trakteert op nummers van beken-
de Westcoast blues gitaristen als 

Kid Ramos, Sean Costello, Igor Pra-
do, Teddy Morgan en Johnny Guitar 
Watson. 
De Rightcoast Blues band bestaat 
uit Chris ‘C’ Clemens op zang en gi-
taar, Ab Hansen op basgitaar, Maar-
ten Kruijswijk op drums en Mar-
co van der Peet op gitaar. Kijk voor 
meer informatie op: https://www.fa-
cebook.com/rightcoastbluesband 
en kom zaterdag 28 oktober kij-
ken en luisteren in café Joppe in de 
Weteringstraat. Het wordt swingen 
vanaf 21.30 uur! De toegang is, zo-
als altijd, gratis.

Expositie tot en met 3 december
Foto’s in Oude Raadhuis

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

KOOPJE: TIP:

Kindergitaar (3/4 + 1/2)
'Valencia' vanaf  € 69,-

Mondharmonica
voor kinderen

(div. kleuren)  € 5,50

Groot assortiment
(gitaar) kabels

Sigarenkist gitaren
vanaf € 125,-

NIEUW:





VERGADERING DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 2 november 2017, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. 

Voorafgaand aan de raadsvergadering is om 19.30 uur 
de huldiging van: 
- Fiqas jongens B1, C1 en D1: zij zijn Nederlands 

kampioen handbal geworden
- Daniël Giacon: hij is voor de 7e keer Nederlands 

jeugdkampioen schermen geworden
- Ruben Spaargaren: hij is Nederlands kampioen rol-

stoeltennis bij de junioren geworden en tevens Ne-
derlands kampioen rolstoeltennis in de dubbel bij 
de senioren. U wordt verzocht tijdig aanwezig te 
zijn. 

De huldiging vindt plaats in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis. 

De vergadering zal worden geschorst voor uitreiking van de 
certificaten aan de deelnemers van de cursus politiek actief.

  RAADZAAL

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   vergadering van 28 september 2017
  4. Vaststelling van de lijst 
   ingekomen stukken

  HAMERSTUKKEN

 R-2 Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, 
  Japanlaan Zuid-Oost
 R-3 Beleidskader Mobiliteit Vervoerregio

  BEHANDELSTUKKEN

20.05 R-4 Vaststellen Detailhandelsnota
20.40 R-5 Startnotitie Polderzoom 2e fase
21.00 R-6 Verordening jeugdhulp Aalsmeer 2017
21.30 R-7 Algemeen Plaatselijke Verordening 
  Aalsmeer 2017
22.00  Vragenkwartier

  SLUITING 

VERGADERING DONDERDAG 9 NOVEMBER 2017
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 9 november 2017, in de raadzaal van het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

  RAADSKELDER 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2. Vaststelling van de agenda 

  BEHANDELSTUKKEN

20.05 R-2 Programmabegroting 2018
23.00 R-3 Aanvullend krediet Triade

  SLUITING 

SUBSIDIE VOOR VERWIJDEREN ASBESTDAKEN 
De Rijksoverheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken in 
Nederland verboden zijn. Asbestdaken verweren in de buiten-
lucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. 
Om het risico voor de gezondheid te beperken zijn asbest-
daken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in 
dat eigenaren van asbestdaken die voor 2024 moeten laten 
verwijderen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 
voor het verwijderen van asbestdaken een subsidieregeling in 
het leven geroepen. Deze subsidieregeling stimuleert de ver-
wijdering van asbestdaken. Om meer informatie te geven over 
deze subsidieregeling en het verwijderen van asbestdaken 
hebben wij voor u een aantal vragen op een rij gezet.

Voor wie geldt de subsidieregeling?
De regeling geldt voor particulieren, (agrarische) bedrijven, 
non-profit organisaties en overheden.

Wat zijn de voorwaarden?
Het aanvragen van subsidie is mogelijk tot 31 december 2019 
en moet binnen 6 maanden na verwijdering van het asbest-
dak door een erkend bedrijf worden aangevraagd. De subsidie 
bedraagt e 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maxi-
mum van e 25.000,- per adres. Let op: dakbeschot of andere 
asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor 
deze regeling. 

Wat zijn de gevolgen als ik na 2024 in het bezit 
ben van een asbestdak?
Ook wanneer u na 2024 nog in het bezit bent van een asbest-
dak moet u dit alsnog verwijderen. De kosten zijn dan voor 
uw eigen rekening. De gemeente kan hier handhavend tegen 
optreden.

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van subsidie en de 
voorwaarden is te vinden op de website van de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland: https://mijn.rvo.nl/ 
subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

OPROEP AAN BOOTEIGENAREN 
Regelmatig surveilleert de boswachter van de gemeente Aals-
meer door de gemeente Aalsmeer, hierbij is het opgevallen 
dat sommige boten niet of nauwelijks zijn voorzien van een 
deugdelijk afdekzeil o.i.d. Hierbij is de kans groot dat de bo-
ten vollopen met (regen)water waardoor deze zinken. Mede 
op grond van de Wrakkenwet roept de boswachter van de 
afdeling VVH team HOR gemeente Amstelveen/Aalsmeer alle 

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

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Officiële Mededelingen
26 oktober 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

booteigenaren op er voor te zorgen dat hun boot niet vol kan 
lopen met water en zodoende niet kan zinken en/of wordt ver-
waarloosd. Wanneer een boot is verwaarloosd, en als gevolg 
daarvan als vaartuigwrak wordt aangemerkt, is de gemeente 
bevoegd die te verwijderen. Als een vaartuig is gezonken valt 
deze onder de wrakkenwet. De volgende bootwrakken moet 
daarom zo snel mogelijk, door hun eigenaar worden verwijderd 
of drijvende gemaakt worden: aan de Van Cleeffkade: diverse 
boten en objecten. Graag deze boten en objecten zo spoe-
dig mogelijk verwijderen of leeg hozen, na 4 weken volgt een 
hercontrole en kunnen boten en objecten verwijderd worden.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer vraag naar afdeling VVH team HOR , boswach-
ter/vaarwegbeheer tel.nr. 020-5404911.

ACTIE VOORKOMEN VERKEERSHINDER RONDOM 
SCHOLEN

Bij regelmatige controles hebben de politie en team Handha-
ving Openbare Ruimte (HOR) van de gemeente Amstelveen-
Aalsmeer geconstateerd dat er gevaarlijke verkeerssituaties 
rondom de scholen plaatsvinden. Van maandag 30 oktober 
t/m vrijdag 3 november 2017 start team HOR in samenwerking 
met de betreffende wijkagent van de politie een actie waarbij 
gelet wordt op verkeershinder. Wij zullen, indien noodzakelijk, 
verbaliserend optreden. 

U kunt hierbij denken aan de volgende parkeersituaties 
waarop wordt gelet:
- Dubbel parkeren
- Parkeren in stopverbod
- Parkeren op het trottoir
- Stilstaan op de rijweg waardoor verkeershinder ontstaat
- Parkeren buiten de vakken in een woonerf
- Rijden tegen de verplichte rijrichting in

Mocht u hieromtrent vragen hebben dan kunt u tijdens kan-
tooruren contact opnemen met: team HOR van de gemeente 
Amstelveen-Aalsmeer op tel.: 020-5404911.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij 
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Re-
ageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Uiterweg achter nr. 196 (Sectie H 4296, H 2713, H 2714 en 

H2715) 1431 AT (Z-2017/051691), het oprichten van een 
botenhuis/droogdok

- Oosteinderweg 316, 1432 BD (Z-2017/052005), het plaat-
sen van een dakkapel aan de zuidkant van de woning

- Oosteinderweg 316, 1432 BD (Z-2017/052004), het ver-
vangen en vergroten van de aanbouw aan de achtergevel

- Hornweg 308, 1432 GT (Z-2017/052069), het vervangen 
van de kozijnen aan de voorzijde en het aanpassen van de 
erker

- Oosteinderweg 287, 1432 AW (Z-2017/052036), het af-
wijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen in het 
gebruik van de voormalige kassen (agrarisch) naar bijeen-
komstfuncties en sportfunctie, het plaatsen van 3 tuitge-
vels in de rechterzijgevel en het plaatsen van kozijnen in 
de linkergevel

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

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

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

van Veen R. 08-08-1966 17-10-2017
Figa B.K. 19-09-1966 17-10-2017
Parlevliet L.D. 06-05-1938 20-10-2017
Lapidakis M.I. 12-09-1972 20-10-2017
Fetter N.E.H. 15-01-2001 20-10-2017

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

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 ingeschre-
ven. 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

Dalbiņš D. 13-06-1985 20-10-2017

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een ge-
motiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, 
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben 
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen 
en een kopie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres
- de datum van uw bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit 
 waartegen u bezwaar maakt
- waarom u het niet eens bent met ons besluit
- uw handtekening
- zo mogelijk uw e-mailadres
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VERWIJDERING UIT LANDELIJK REGISTER 
KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

Op grond van art.8 Besluit registers kinderopvang, buiten-
landse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij be-
kend dat met ingang van 1 januari 2018 peuterspeelzaal 
Partou Catharina-Amalialaan 66E, op de locatie Catharina-
Amalialaan 66E, 1432 JT Aalsmeer, uit het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen zal worden verwijderd. In 
verband met de Wet Harmonisatie kinderopvang en peuter-
speelzaalwerk gaan de kinderen en beroepskrachten deel uit 
maken van het kinderdagverblijf op dezelfde locatie. Zaak-
nummer Z-2017/051146

Vervolg op volgende blz.
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Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie. 
- Oude Spoordijk 3 ws, 1432 AA (Z-2017/036671), het ver-

vangen van een schuur met betonnen fundatie. Verzonden: 
17-10-2017

- Touwslagerlaan 28, 1431 DE (Z-2017/041812), het maken 
van een doorbraak tussen de woonkamer en de garage in de 
woning. Verzonden: 16-10-2017

- Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/038943), het 
herbouwen van een steiger aan de zuidkant van een woon-
ark ter bescherming tegen wind en water. Verzonden: 17-10-
2017

- Bilderdammerweg 70, 1433 HJ (Z-2017/047508), het plaat-
sen van een tijdelijke woonunit. Verzonden: 17-10-2017

- Kudelstaartseweg 145, 1433 GC (Z-2017/041307), het ver-
vangen van een dierenverblijf op de dijk naast het woon-
huis. Verzonden: 18-10-2017

- Zijdstraat 24, 1432 ED (Z-2017/038726), het kappen van 
een kastanjeboom achter het huis. Verzonden: 19-10-2017

- Lisdoddestraat 90, 1433 WH (Z-2017/036435), het oprich-
ten van een woonhuis met berging. Verzonden: 19-10-2017

- Oosteinderweg 357, 1432 AX (Z-2017/026534), het ver-
plaatsen van de woonark en het wijzigen in een kantoor-
ruimte. Verzonden: 19-10-2017

- Mozartlaan 26, 1431 ZM (Z-2017/036452), het inrichten 
van een bouwplaats op parkeervakken t.b.v. het verduurza-
men van woningen. Verzonden: 20-10-2017

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van 
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:

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

- Dorpshaven fase 5, bouwnummer 1 (Kadastraal bekend per-
ceel G5772 en G5773), Z-2017/045698, het oprichten van 
een vrijstaande woning 

- Stationsweg 7, 7a en 7b, 1431 EG (Z-2017/046143), het 
wijzigen van kantoren naar 4 appartementen op de 1e ver-
dieping

- Kerkweg 2, 1432 EJ (Z-2017/042876), het vervangen van 
een oude houten blokhut

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 120, 1432 CT (Z-2017/036028), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een 
gelijkvloerse woning

Vergunning geweigerd
- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2017/026626), het plaatsen van 

een dakopbouw. Toelichting: het besluit is op 4 oktober 
jl. abusievelijke bekendgemaakt bij een verkeerd bevoegd 
gezag (Amstelveen)

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

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

VENTVERGUNNING (VERLEEND)
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2017/051343), Het werven en 
beheren van klantenbestanden ten behoeve van riool-ontstop-
pingsbedrijven van 1 november 2017 t/m 1 november 2018, 
verzonden 23 oktober 2017

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Beethovenlaan 114, 1431 WZ (Z-2017/050942), Horeca 

Racket Sport, ontvangen 11 oktober 2017

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Rozenplein(Z-2017/051558), Concertje X-mas band op 20 

december 2017, verzonden 20 oktober 2017
- Rietwijkeroordweg 28, 1432 JE (Z-2017/051924), Meet & 

greet op 8 november 2017, verzonden 20 oktober 2017
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/051685), Kerstavondviering 

op 24 december 2017, verzonden 23 oktober 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE
t/m 25-10-17 Documenten m.b.t. intrekken naamgeving 

openbare ruimte “Nieuwe Aalsmeerderlaan”, en 
toekennen naamgeving openbare ruimte ”Bur-
gemeester Hoffscholteweg” aan de toekomsti-
ge weg tussen de Burgemeester Kasteleinweg 
en de Aalsmeerderweg. (Z-2017/044848) 

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

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

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

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

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

t/m 23-11-17 Aanvraag om omgevingsvergunning, ontwerp-
beschikking omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan Green Park Aals-
meer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, 
Schipholparkeren deelgebied 3, de ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking 
hebbende stukken

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

t/m 30-11-17 ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, 
Aalsmeerderweg (naast) 376 en een onthef-
fingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder (ontwerp) met bijbehorende stukken 

t/m 30-11-17 het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 – 
wijziging woning en woonarken’ inclusief de 
bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan ‘6e 
herziening Woonarken - Uiterweg 93ws4’ ter 
inzage, dat in samenhang met voornoemd be-
stemmingsplan wordt voorbereid.

Lijsttrekker D66 Aalsmeer Wilma Alink – Scheltema (1e van rechts) met haar 
campagneteam afgelopen zaterdag in gesprek met inwoners. Foto: D66. 

Concept verkiezingsprogramma
D66 Café ‘Kansen voor 
iedereen’ in de Mikado
Aalsmeer - D66 Aalsmeer nodigt 
leden en belangstellenden uit voor 
een D66 Café op dinsdag 31 ok-
tober vanaf 20.00 uur in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 
66 in Nieuw Oosteinde. Lijsttrek-
ker van de democraten in Aalsmeer 
is Wilma Alink-Scheltema en zij zal 
de uitgangspunten van het Concept 
Verkiezingsprogramma 2018-2022 
‘Kansen voor iedereen’ presenteren.
D66 wil vooruit, ook in de gemeen-
te Aalsmeer. Onderwijs, economie, 
zorg en hoe inwoners worden be-
trokken bij beslissingen over hun 
leefomgeving, zijn toe aan gron-
dig onderhoud. Aalsmeer komt al-
leen verder door ruimte te creëren 

voor preventie en nieuwe groei. D66 
Aalsmeer kiest voor voorkomen in 
plaats van afwachten en pas de hel-
pende hand uitstelen. Groei in on-
dernemen en duurzame groei in 
energie. Dat betekent ruimte maken 
voor talent en ondernemers. Aan-
dacht voor een werkende arbeids-
markt, met investeringen in onder-
wijs als de motor. In nauwe samen-
werking met inwoners, organisaties 
en bedrijven. 
Iedereen is dinsdag 31 oktober van 
harte welkom in de Mikado om met 
D66 Aalsmeer in gesprek te gaan 
over de uitdagingen voor Aalsmeer 
en het sociaal-liberale antwoord 
daarop. 

Weer strooien met biozout
Gladheidsbestrijdingsplan 
door B&W vastgesteld
Aalsmeer - De gemeente is klaar 
voor de winter. Net als voorgaan-
de jaren verzorgt Meerlanden ko-
mende winter de gladheidbestrij-
ding in Aalsmeer. Op 24 oktober 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders het gladheids-
bestrijdingsplan voor de komende 
winter vastgesteld. De gladheidbe-
strijding richt zich op het begaan-
baar houden van de hoofdrijwegen 
en belangrijke fietspaden, zoals de 
busroutes en toegangswegen naar 
scholen en winkelcentra. De ge-
meente doet ook een beroep op de 
bewoners en bedrijven om stoepen 
schoon te houden. 
Het personeel en het materieel van 
Meerlanden staat namens de ge-
meente Aalsmeer klaar voor de be-
strijding van gladheid. De gemeen-
te kan niet alle wegen begaan-
baar houden wanneer het glad is. 
De meest belangrijke doorgaande 
wegen en fietsroutes worden ge-
strooid. Wegen in woonwijken, stoe-
pen en wandelpaden worden bij-
voorbeeld niet gestrooid. Bij extreme 

weersomstandigheden, zoals hevige 
sneeuwval, zorgt de gemeente dat 
eerst de belangrijkste doorgaande 
routes gestrooid of geschoven wor-
den. De andere wegen komen dan 
op een later moment aan de beurt. 
Er staan zoutkisten bij onder andere 
het zwembad, het uitvaartcentrum, 
de dagvoorzieningen voor gehandi-
capten en de zorgcentra.
Wethouder Ad Verburg: “We heb-
ben samen met Meerlanden weer 
de nodige voorbereidingen getrof-
fen om de gladheid in Aalsmeer te 
kunnen bestrijden komende win-
ter. Het afgelopen strooiseizoen is 
biozout voor het eerst toegepast bij 
de gladheidbestrijding in Aalsmeer. 
Omdat dat goed is bevallen gaan we 
dat deze winter weer doen.” 
Informatie over actuele strooiacties 
en de regionale gladheidverwach-
ting zijn van eind oktober tot begin 
april te volgen op @Meerlanden. 
Via www.aalsmeer.nl/gladheidsbe-
strijding zijn het Gladheidsbestrij-
dingsplan en de strooiroutes te be-
kijken.

Naar een museum of het theater
Actie met Aalsmeerpas 
voor kinderen
Aalsmeer - Vanaf de herfstvakan-
tie start een speciale Aalsmeerpas-
actie voor kinderen. Alle pashou-
ders en hun kinderen van 2 tot en 
met 17 jaar die in het bezit zijn van 
een geldige Aalsmeerpas krijgen 
30 euro op hun Aalsmeerpas ge-
stort. Dit tegoed kan besteed wor-
den bij verschillende partners van 

Project Zaai reikt startende 
ondernemers kennis aan
Aalsmeer - Evenals vorig jarig gaat 
De Nieuwe Meerbode Het Zaai sei-
zoen 2017 weer volgen. Dit keer ne-
men - in plaats van tien - 21 star-
tende ondernemers (waarvan 5 uit 
Uithoorn) deel aan het coach traject 
dat wordt geleid door Anja de Die. 
Het Zaai project wordt gesteund 
door Ondernemend Aalsmeer en 
Rabobank Regio Schiphol en ge-
financierd door de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. 

Geanimeerde speeddate 
Dinsdag 24 oktober begon de eerste 
dag van het coachproject voor de 21 
Zaailingen op een voor hen zeer 
toepasselijke adres: Zaai Kweek 
& Eet aan de Oosteinderweg. Een 
voormalige bloemenkas nu met een 
interieur dat uitnodigt om eens lek-
ker te relaxen en bij te praten. Jon-
ge ondernemers runnen de zaak en 
zij weten hoe zij hun gasten kunnen 
behagen. Door het team van Zaai 
Aalsmeer werden 21 startende on-
dernemers geselecteerd om mee 
te doen aan dit traject. Hun verhaal 
over hun toekomst gerichte doel 
sprak aan, waardoor zij om 9.00 uur 
konden aanschuiven en luisteren 
naar een woord van welkom door 
Wendy Masselink, accountmana-
ger bedrijven, namens de gemeen-
ten. Vervolgens kwam Mike van der 
Laarse aan het woord. Als een zeer 
geslaagd ondernemer stak hij de 
startende Zaailingen een hart on-
der de riem. Zijn eigen start - dertig 
jaar geleden - begon heel wat min-
der eenvoudig. Hij moest het wiel 
helemaal zelf uitvinden, maar had 
gelukkig hulp van een aantal an-
dere ondernemers. Wat dat betreft 
hebben de Zaailingen een behoor-
lijke streep voor. Coach Anja de Die 
stelde zich op een efficiënte en her-
kenbare wijze voor. “Hoe voel je je? 
Ach je voelt hartkloppingen en je 
bent gespannen. Je vindt voor een 
groep praten moeilijk, maar wat zit 
er achter en hoe los je die belemme-

ring op?” Zij wist binnen een kwar-
tier het vertrouwen van iedereen te 
winnen. Mede door een geanimeer-
de speeddate van 10 minuten ver-
anderde de sfeer van een voorzich-
tig aftasten in een wij hebben er zin 
in stemming. 

Verantwoordelijkheid
“Door Zaai word je veel aangereikt 
en het is aan jou er uit te halen wat 
je nodig hebt.” Het woord Nivea 
wordt genoemd en binnen Zaai be-
tekent het wel iets anders dan het 
smeuïge zalfje. Nivea staat voor Niet 
Invullen Voor Een Ander. Met ande-
re woorden: luister naar elkaar en 
laat de ander uitspreken. “Iedereen 
moet zich hier veilig voelen, alles 
wat er wordt besproken komt niet 
naar buiten.” Het was het sein om 
het etablissement te verlaten, maar 
één ding is wel zeker: De nieuwe 
Zaailingen gaan een boeiende en 
leerzame tijd tegemoet. Hun na-
men en onderneming: Roy Baar-
se (autobedrijf Baarse), Rene Bak-
ker (orthomoleculaire voedingsdes-
kundige), Vanessa de Bondt (dans-
school), Sven van den Broek (mar-
keting), Hilde Bruning (kinder-
coach), Erica Delwel (adhoc gezins-
ondersteuning), Winanda Delzenne 
(warm water massage), Marlon van 
Diemen (massage), Daniele Felix 
(I love Sales), Jeremy Homan (Led 
verlichting), Patricia Overwater (or-
ganisatie analyse), Aletta van Oost-
veen (Yoga studio), Loraine Ploe-
men (Energy healing), Carla Schram 
(Set your mind), Karen Vollmuller 
en Marloes Verbruggen (interieur-
decoratie), Anita Vlaming (kleding 
en interieurdecoratie), Bianca Voor-
horst (Samen wijs in onderwijs) en 
Jan Walch (houtbewerking, aanpas-
sing in huis voor ouderen). Neem 
voor informatie over het Zaai coach-
project contact op met project or-
ganisator Kirsten Verhoef via 0297- 
366182 of via kirsten@syltsupport.
nl. Janna van Zon

Inschrijven nog mogelijk!
Burgemeester Nobel leest 
Aalsmeers Dictee voor 
Aalsmeer - Het Groot Aalsmeers 
Dictee (GAD), dat vrijdag 3 novem-
ber plaatsvindt in restaurant ‘t Wa-
pen van Aalsmeer, wordt voorgele-
zen door burgemeester Jeroen No-
bel. Nobel reageerde positief op de 
uitnodiging van het GAD-bestuur, 
nadat oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte had aangegeven het 
jaarlijkse dictee niet meer te zullen 
voordragen. Er zijn nog plaatsen be-
schikbaar. Inschrijven voor deelna-
me is mogelijk via taalevenemen-
ten@gmail.com of via 06-29518131.
Joost Hoffscholte was van meet af 
aan voorlezer van de in totaal zeven 
dictees, die achtereenvolgens wer-
den gehouden in Het Boekhuis en ‘t 
Wapen van Aalsmeer. Ook de aan-

komende editie vindt plaats in het 
restaurant aan de Dorpsstraat en 
wordt afgesloten met een buffet. 
Zowel liefhebbers, specialisten als 
teams worden uitgenodigd hun 
kennis op gebied van taalkwesties 
en spelling te komen testen. Er zijn 
leuke prijzen te winnen en tevens 
worden alle gedicteerde dicteezin-
nen nog eens uitgelicht en bespro-
ken. Tussen de bedrijven door is er 
een intermezzo waarin oud-bur-
gemeester Hoffscholte de deelne-
mers vertelt over de historie van 
Aalsmeer.
Het Groot Aalsmeers Dictee wordt 
dit jaar geschreven door Astrid en 
Constantijn Hoffscholte. Opgeven 
kan nog! De kosten bedragen 25 

euro per persoon en het buffet is 
hierbij inbegrepen. De ontvangst is 
vrijdag 3 november vanaf 18.00 uur, 
aanvang van het dictee is 18.30 uur. 

Na het buffet wordt de tekst met 
toelichting gepresenteerd en om-
streeks 21.30 uur wordt de uitslag 
verwacht.

 

de Aalsmeerpas die deelnemen 
aan deze actie. Zo kunnen pashou-
ders samen met hun kinderen bij-
voorbeeld een bezoek brengen aan 
het Amstelveens Poppentheater, het 
Verzetsmuseum, het Scheepvaart-
museum, BodyWorlds Amsterdam, 
Het Concertgebouw Amsterdam 
(tijdens de kerstvakantie). 

Voordelen en kortingen
Heeft u een laag inkomen en een 
bescheiden vermogen? Dan komen 
u en uw thuiswonende kinderen van 
2 tot en met 17 jaar wellicht in aan-
merking voor de Aalsmeerpas. Met 
de Aalsmeerpas kunt u gebruik ma-
ken van voordelen en vaste kortin-
gen op allerlei culturele en sociale 
activiteiten. Kijk voor meer informa-
tie op www.aalsmeerpas.nl .



 
08   Nieuwe Meerbode  •  26 oktober 2017

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Publiek te spreken over eerste editie

‘Stuif es in’ bij KCA met 3 
voordrachtskunstenaars
Aalsmeer - Afgelopen zondag 22 
oktober ging een nieuw initiatief 
van KCA in première. De culture-
le instuif beleefde een sprankelen-
de geboorte. Het Oude Raadhuis is 
normaal alleen voor de beeldende 
kunsten met prachtige exposities, 
maar de ruimte kan ook benut wor-
den voor andere vormen van cultu-
rele uitingen en dat is precies wat 
KCA beoogt met dit evenement.
Dit keer hadden zich drie voor-
drachtskunstenaars gemeld. Stef 
Wouters, de dolende dichter, beet 
het spits af. Stef begeleidt zijn ge-
dichten met ritme-instrumenten 
waarmee hij een oerritme tevoor-
schijn tovert. Zelf heeft hij het over 
sjamanistische beats gemengd met 
rap. Het was een genot voor oog en 
oor en ook de aanwezige kinderen 
waren met open mond aan het kij-
ken en luisteren naar deze moder-
ne sjamaan. De regels “Soms reis 
ik wel eens af, soms blijf ik waar ik 
ben” hadden zeker betrekking op de 
fantasiereis van de aanwezigen met 
Stef als reisleider.
Daarna volgde Gerard Zeelen met 
zijn voordracht over de jaargetij-
den. Ook Gerard had een oog- en 
oorstrelend geheel gemaakt. Op de 
achtergrond van zijn gedicht was 
de Dans van de zalige geesten van 

Glück te horen, mooie verstilde mu-
ziek. Grote prenten waarop de groei 
en bloei van een bol begeleidden de 
dichtstrofen. En het gedicht zelf riep 
nostalgische beelden op.
De middag werd gesloten door 
Bram Landzaat, de dorpsdichter. Tot 
zijn grote verrassing zat er een oud-
leerling van Bram in de zaal wat bij 
hem herinneringen op riep aan de 
Jac. P. Thijsseschool waar hij voor 
de klas stond. Met een beeldende 
anekdote waarbij het oude hoofd 
der school, van Abeelen, bijna let-
terlijk het Oude Raadhuis binnen-
kwam, opende hij zijn voordracht. 
Er volgden een aantal van Brams 
pennenvruchten waarbij met name 
het epische gedicht ‘Alsmar’ indruk 
maakte.

Weer op 21 januari
Het aanwezige publiek was zeer te 
spreken over de middag. Na afloop 
sprankelde het van nieuwe ideeën 
waarbij de organisatie zegt dat bij-
na alles mogelijk is, mits het past in 
de ruimte. De volgende instuif is op 
zondag 21 januari. Iedereen is wel-
kom om te komen kijken, maar ze-
ker om iets uit te voeren op wat voor 
gebied dan ook. Aanmelden kan 
vanaf nu bij Wilbert Streng via wjm-
streng@hotmail.com

Concert Choir Company bij 
Levend Evangelie Gemeente
Aalsmeerderbrug - Voor het zes-
de achtereenvolgende jaar trekt The 
Choir Company het land door en 
opnieuw staan er tien concerten op 
verschillende locaties op de plan-
ning. Uniek is dat er naast de solis-
ten in elke concertplaats een pro-
jectkoor klaarstaat van zangers en 
zangeressen uit alle delen van het 
land die zorgen voor een bruisende 
en enthousiaste vertolking.
Ook dit jaar is gekozen voor een 
slotconcert waaraan alle project-
koorleden meewerken, zodat er een 
projectkoor ontstaat van meer dan 
200 mensen. Dit concert zal plaats-
vinden in de Basiliek in Veenen-
daal op zaterdagavond 2 december. 
Het concert wordt ook dit jaar be-
geleid door een professioneel team 
van musici met onder andere Peter 
van Essen op viool. Het programma 
is zeker de moeite waard. Zo zal er 
een selectie zijn van de mooiste Tom 
Parker arrangementen waarbij ‘Stay 
with me ‘till the Morning’, ‘Love Will 
Find a Way’ en ‘You Know Him Well’ 
niet zullen ontbreken. 

In de regio Aalsmeer geeft The Choir 
Company een concert op zondag 12 
november in de Levend Evangelie 
Gemeente (LEG) aan de Kruisweg 
55 in Aalsmeerderbrug. De aanvang 
is 19.30 uur.
Kaarten kosten 20 euro en zijn ver-
krijgbaar via de website www.event-
s4christ.nl en te koop bij de Bruna 
boekhandel in de Zijdstraat 45. In-
formatie en telefonisch reserveren 
via 0172-471483
The Choir Company nodigt belang-
stellenden van harte uit om het aan-
sprekende verhaal over het leven 
van Jezus Christus, de Messias, Zijn 
verschijning op aarde, Zijn lijden, 
sterven en opstanding te komen be-
luisteren. In elke concertplaats staat 
een Choir Company projectkoor 
klaar. Ook enthousiaste zangers en 
zangeressen uit Aalsmeer verlenen 
hun medewerking aan het concert 
in Aalsmeerderbrug. Samen met de 
solisten zullen zij bekende liederen 
als ‘Every Valley’, ‘Unto Us A Child is 
Born’ en het majestueuze ‘Hallelu-
jah’ laten klinken. 

Zaterdag 25 november laatste uitvoering

Jubelend afscheid Koninklijk 
Toonkunstkoor Aalsmeer
Aalsmeer - Cockie, Gerrie, Jopie 
en Dicky, vier koor- en bestuursle-
den van het Koninklijke Toonkunst 
Koor zitten bijeen op een late zonni-
ge herfstdag op het plaatsje van het 
Huiskamermuseum. Zij komen pra-
ten over het definitieve afscheid van 
het Koninklijke Toonkunstkoor. De 
laatste uitvoering van het concert 
is zaterdag 25 november. Wat de le-
den gemeen hebben is hun liefde 
voor het zingen en voor het koor dat 
al sinds decennia bestaat. Voor al-
le vier telt dat er al van jongs af aan 
werd gezongen. Eerst op het kin-
derkoor, vervolgens op het meisjes-
koor en daarna op het Toonkunst-
koor  Aalsmeer dat zich sinds 1958 
Koninklijk mag noemen.
Het afscheid stemt hen melancho-
liek. “Als ik er goed over nadenk dan 
kan ik de laatste noten niet meer 
zingen zonder tranen.” Er volgt di-
rect commentaar. “Natuurlijk wel. 
Wij maken er een jubelend afscheid 
van.”

Begonnen als zangklasje
Wat in 1866 begon als een zang-
klasje dat repeteerde om tijdens de 
Doopsgezinde kerkdiensten de zang 
te verbeteren, is uitgegroeid tot één 
van de beste koren in Nederland. 
Hoe dat in de afgelopen anderhal-
ve eeuw is gegaan wordt beschre-

ven in het boek ‘Van Zingschool tot 
Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer’, 
dat is samengesteld door de voor-
malige voorzitter Cees Stieva, een 
kroniek noemde hij het zelf. Cees 
Stieva overleed verleden jaar. Alle 
uitvoeringen, leden, dirigenten, her-
inneringen, anekdotes, affiches, be-
haalde prijzen (heel veel eerste prij-
zen en ere prijzen) de uitgebrach-
te grammofoonplaten, cd’s  en re-
censies staan beschreven. “Het was 
Cees zijn levenswerk.”

Verdriet
Het verdriet om het afscheid is 
groot. “Juist omdat wij als bestuur 
degenen zijn die de beslissing heb-
ben moeten nemen, maar het was 
onontkoombaar. Dat er nu een ein-
de komt aan het oudste koor van 
Aalsmeer en aan zoveel jaren zang-
vreugde heeft te maken met de ver-
grijzing. Er komt geen nieuw bloed 
meer bij. In 1981 hadden wij nog 120 
leden en nu zijn het er nog maar 52 
waarvan slechts 3 bassen en 2 teno-
ren, en dat is dan nog een behoorlijk 
gekleurd beeld, een deel van hen is 
over de tachtig, zijn solidair aan ons 
en zitten de rit uit. Gelukkig hebben 
wij de financiële middelen om voor 
onze concerten gastzangers uit te 
nodigen, maar ook voor de repeti-
ties heb je meer zangers nodig. De 

verhouding tussen sopranen, alten 
tenoren en bassen is zoek.”

Onvergetelijke herinneringen
Het nu al aanwezige heimwee is bij 
iedereen zichtbaar. Het oefenen in 
de Doopsgezinde Kerk, de nazit bij 
de Jonge Heertjes, zij zullen het na 
al die jaren (voor twee van hen is dat 
bijna een halve eeuw) missen. ‘Het 
koor heeft zoveel vriendschap opge-
leverd. De saamhorigheid was fan-
tastisch. De koorreizen naar het bui-
tenland, die wij hebben gemaakt, zijn 
onvergetelijke herinneringen. Het 
samen uitgaan verbroederd. Je komt 
gelijk gestemden tegen.” De verha-
len komen los: ‘Ach, wat hebben wij 
toch zoveel mooie stukken in mooie 
kerken gezongen. En die boottocht 
naar Engeland wat een storm, bij-
na iedereen was zeeziek. Nu ja, op 
een enkeling na”,  wordt er gelachen. 
“Een groot deel van ons leven staat 
in het teken van het koor. Wij had-
den daar veel voor over, wij hadden 
jonge gezinnen, werkten buitenshuis 
maar wij planden het zo dat er al-
tijd gezongen kon worden, wij sloe-
gen geen repetitie over. De corsages 
die werden gedragen tijdens de con-
certen werden ’s morgens in de kwe-
kerij van één van de leden voor de 
uitvoering gemaakt, eerst werken en 
daarna een borreltje toe.”

Dirigenten 
De rol van de dirigent wordt ge-
zien als ongelooflijk belangrijk. Hij 
bepaalt de kleur van het koor. “Wij 
hebben van onze dirigenten veel 
over muziek geleerd. Piet Kiel was 
47 jaar onze dirigent en wij missen 
hem nog iedere dag.” Hij kwam als 
23 jarige rechtstreeks van het con-
servatorium, alle meiden waren wel 
een beetje verliefd op hem maar hij 
was al verloofd. Inmiddels is hij 55 
jaar gelukkig getrouwd. Het con-
tact tussen hem en ons bestaat nog 
steeds.’ Zijn opvolger was de mu-
ziekleraar Michel Berendsen. Hij 
zorgde voor een frisse wind waar 
sommige koorleden behoorlijk aan 
moesten wennen. Zo vond er een 
stemtest plaats en kregen de zan-
gers ook huiswerk mee, zodat er 
vast thuis kon worden geoefend. 
Maar hij was ook degene die het 
koor liet kennis maken met de Noor-
se componist Iver Kleive (1949).” 
Het requiem dat Kleive componeer-
de naar aanleiding van de dood van 
zijn zoon, werd uitgevoerd in de 
Westerkerk rond de aanval op de 
Twin Towers in New York op 11 sep-
tember 2011. “Kleive had zelfs aan-
geboden dat hij graag naar Neder-
land wilde komen om zijn compo-
sitie op orgel te begeleiden, maar 
helaas brak de componist vlak voor 
de uitvoering zijn heup en kon niet 
naar Nederland komen.” Bij het te-
rugblikken wordt dit concert gezien 
als één van de hoogtepunten. Het 
stuk is later ook nog een keer opge-
voerd in de Karmelkerk. De huidige 
dirigent Nico Ph. Hovius studeerde 
scheikunde en geschiedenis, maar 
koos uiteindelijk toch voor de mu-
ziek. Hovius is een zeer verdienste-
lijk componist en speelt goed pia-
no. Een rasechte Amsterdammer 
die door de koorleden wordt ge-
zien als een ‘toffe peer’ met geduld 
en gevoel voor humor. “Zijn smo-
king gaat vijf minuten voor zijn op-
treden aan en wanneer het concert 
is afgelopen mengt Nico zich weer 
in spijkerbroek tussen het publiek. 
Hij is heel sociaal en altijd in voor 
een praatje.” 

Inleveren onderscheiding
Zeer recent was er voor een twintig-
tal koorleden nog een optreden in 
het buitenland. Dit keer naar Praag 
waar zij een bijdrage leverden aan 
het Mozart programma. Op 21 no-
vember is de laatste repetitie avond. 
De Koninklijke onderscheiding is 
inmiddels ingeleverd. Zaterdag 25 
november is er dan het afscheid in 
de Bloemhof dat wordt genomen 
met een uitvoering van Mozart’s 
Krönungsmesse. “Wij zien het als 
een lofzang voor alle mooie jaren”, 
besluiten de vier trouwe koorleden.

Janna van Zon

Zaterdag in Open Hof Kerk
Concer Theo Griekspoor 
op orgel en vleugel
Aalsmeer - Op zaterdag 28 okto-
ber wordt een concert gegeven door 

Theo Griekspoor op orgel en vleu-
gel in de Open Hof kerk aan de Op-

Toneelvereniging Kudelstaart
Veel belangstelling voor 
kaarten ‘Calendar girls’
Kudelstaart - Afgelopen weekein-
de is de kaartverkoop gestart in het 
dorpshuis voor een bijzondere pro-
ductie van de Toneelvereniging Ku-
delstaart en niet eerder waren er 
zo veel belangstellenden die er ze-
ker van wilde zijn om een entreebe-
wijs te bemachtigen. Op dit moment 
zijn er nog kaarten te koop voor de 
première op zaterdag 10 novem-
ber evenals voor  18, 24 en 25 no-
vember, maar de ‘Calendar girls’ ra-
den aan om niet tot de avond zelf te 
wachten om aan de deur nog kaar-
ten te kopen. 
Voor de betrokkenen rondom de-
ze productie is het geen verrassing 
dat er zo veel belangstelling is. “Ie-
dereen wil graag een productie van 
Regisseuse Petra Daalman zien, dan 
weet je dat het gegarandeerd een 
succes is”, was één van de reac-
ties. Mevrouw Daalman is geen on-
bekende in de omgeving en heeft 
bij de Rijzenspelers te Rijsenhout al 
veel successen op haar naam staan. 
Een ander merkte op: “Ik heb de film 
Calendar Girls uit 2003 gezien, van 
schrijver Tim Firth en vond dat zeer 
komisch.” 

Naaktkalender
Maar de hoofdreden dat Aalsmeer 
en Kudelstaart nieuwsgierig is naar 
hetgeen er staat te gebeuren, komt 
waarschijnlijk doordat een groot ge-
deelte van de spelers voor dit stuk 
uit de kleren gaan. Geen zorg: op 
een nette manier uiteraard, maar 
het zorgt sowieso voor actie en hi-

lariteit. In deze komedie trekken zes 
vriendinnen van middelbare leeftijd 
op een dag hun kleren uit om te po-
seren voor een bijna niks verhullen-
de naaktkalender. Dat is wel even 
wat anders dan een saaie kalen-
der met alleen maar brave dier- en 
landschapsplaatjes. Aanleiding voor 
deze ongebruikelijke ‘goede doelen 
actie’ is het wegvallen van de man 
van één van de vriendinnen (ge-
speeld door Wim Zandvliet), die aan 
kanker is gestorven. Reden genoeg 
om alle schroom te overwinnen, wat 
natuurlijk niet zonder slag of stoot 
gaat. Als je over de vijftig bent, zie 
je er wat lijf en leden betreft toch 
iets anders uit dan op je twintigste. 
Maar de dames gaan er voor en on-
dersteund door de voorzitster van 
het vrouwengezelschap (gespeeld 
door Tineke van Kleef) weet de fo-
tograaf (Peter van Neijenhof) er met 
assistente (Liesbeth Zeldenthuis) 
iets heel fraais van te maken 

Kaarten 
Koop nu uw kaarten à 10 euro per 
stuk bij Gall en Gall in Kudelstaart 
en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat 
te Aalsmeer. De feestelijke premiè-
re staat gepland voor vrijdag 10 no-
vember, maar ook op zaterdag 18, 
vrijdag 24 en zaterdag 25 november 
opent het Dorpshuis in Kudelstaart 
de deuren voor bezoekers aan ‘Ca-
lendar girls’. De zaal gaat alle voor-
stellingsavonden open om 19.30 uur 
en vanaf 20.15 uur is het licht uit en 
spot aan. Mis het niet!

Zin-Inn cursus: Creatief 
schrijven op 27 oktober
Aalsmeer - Wie schrijft, die blijft, 
dat is één ding dat zeker is. Het 
meest gelezen en volgens ve-
len belangrijkste boek ooit, de Bij-
bel, is daar een goed voorbeeld 
van. Schrijven kun je doen om ge-
lezen te worden, maar ook om het 
schrijven zelf: omdat het fijn is, om 
je iets te herinneren, of zelfs als the-
rapie. Of je publiek nu groot of klein 
is, schrijven vergt een zekere ma-
te van inspiratie. Gelukkig hoef je 
geen groot schrijver te zijn om die 
te vinden. Constantijn Hoffscholte 
(1978) is journalist, auteur en voor-
malig boekhandelaar. In de inspira-
tiecursus creatief schrijven neemt 
hij je mee op een ontdekkings-
tocht naar de bronnen van creativi-
teit en inspiratie. Voor iedereen die 
graag schrijft of wil gaan schrijven. 
Constantijn geeft een stukje ‘theo-
rie’, daarnaast worden er ook korte 
schrijfoefeningen gedaan. Schrijfer-
varing mag wel, hoeft niet. Doel is 
vooral om samen geïnspireerd te ra-
ken om te gaan schrijven! Er zijn al 

twee avonden geweest over Inspira-
tie en over genres en stijl. De avond 
op vrijdag 27 oktober gaat over op-
bouw en publiceren. Hoe maak 
je een tekst aantrekkelijk? Welke 
hulpmiddelen zijn er? Wat doe je 
als je wilt publiceren? De avonden 
zijn los te bezoeken. Vooraf opge-
ven verplicht en dit kan via franka@
dgaalsmeer.nl. De toegang per cur-
susavond is 5 euro inclusief koffie 
of thee. De zaal is open vanaf 19.30 
uur, de avond begint om 20.00 uur.

Boekpresentatie ‘Koken 
uit de Kas’ bij OostOogst
Aalsmeer - Vrijdag 20 oktober was 
de boekpresentatie van het kook-
boek ‘Koken uit de kas’, geschre-
ven door Karin van Rijn. Koos Koele-
wijn, bestuur Voedselbank Aalsmeer, 
praatte de presentatie aan elkaar. 
De overhandiging van het kook-
boek aan Inge en André Zekveld van 
OostOogst was een zeer mooi mo-
ment. De opbrengst van het kook-
boek gaat namelijk naar hun Voed-
selbank kas. Vrijwilligers van de 
Voedselbank, pers, familie, vrienden 
en ook het bestuur van de Voedsel-
bank waren aanwezig. De reacties 
van de genodigden waren zeer po-
sitief! Het kookboek is speciaal ge-
maakt voor OostOogst Aalsmeer. De 
opbrengst gaat naar de ‘Voedsel-
bankkas’ van OostOogst en zo indi-
rect naar de Voedselbank Aalsmeer. 
Vrijwilligers die wekelijks de groen-
ten helpen oogsten voor de voed-
selbankpakketten kunnen heel goed 
kruiwagens, trappen en ander werk-
materiaal gebruiken! De kantine is 
aan een opknapbeurt toe en daar-

naast is het ook voor de aanschaf 
van zaden. De meer dan 70 recep-
ten in ‘Koken uit de Kas’ zijn geïn-
spireerd op de biologische seizoens-
groenten van OostOogst. De Voed-
selbank kas kweekt pastinaak, ven-
kel, Cavolo nero (palmkool), snijbiet, 
Chioggia en rode bieten, rabarber en 
peultjes. En ook tomaat, bloemkool 
en broccoli. Hun groenten staan in 
de hoofdrol. Hoe deze te bereiden 
is te vinden in dit kookboek van Ka-
rin van Rijn. Het kookboek bevat ook 
recepten van Restaurant Oh!, Soep 
Aalsmeer en het Eetlokaal. Zij heb-
ben speciaal voor dit goede doel 
een aantal recepten gedoneerd! Het 
kookboek ‘Koken uit de Kas’ is ver-
krijgbaar bij: Annemieke’s Krame-
rie aan de Machineweg 3, Boekhuis 
Aalsmeer in de Zijdstraat 12, Res-
taurant Oh! in de Ophelialaan 102, 
Soep Aalsmeer aan de Oosteinder-
weg 369 en bij OostOogst, aan de 
Aalsmeerderweg 265. Verkoopprijs: 
17,50 euro. Kijk voor meer informa-
tie: www.oostoogst.nl.

helialaan. Aan het concert verlenen 
fluitiste Moniek Eigenhuis en vio-
liste Elja Reijneveld hun medewer-
king. Het afwisselende programma 
bevat werken uit de barokperiode, 
maar ook uit de romantiek en een 
aantal werken uit musicals. Theo 
Griekspoor speelt ook een aan-
tal solo’s op orgel en op de vleugel. 
De techniek in de kerkzaal zal wor-

den verzorgd door Hans Piké, die de 
zaal ongetwijfeld weer in sfeervol-
le verlichting zal zetten. De toegang 
tot dit concert bedraagt 7,50 euro 
en dit bedrag is inclusief koffie en 
thee in de pauze. Het concert vangt 
om 20.00 uur aan, zaal open vanaf 
19.30 uur. De organisatoren hopen 
vele belangstellenden te mogen be-
groeten.
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Documentaire in de maak over de ‘kampmagie’

Jubileumviering 75 jaar 
Bindingkampen
Aalsmeer - Ze zijn berucht, be-
roemd en geliefd: De Bindingkam-
pen. Al 75 jaar worden deze jaar-
lijks georganiseerd voor kinderen 
en jongeren en nog altijd zijn ze po-
pulair. Er zijn zelfs ieder jaar weer 
wachtlijsten met kinderen, die graag 
met leeftijdgenoten een week op 
kamp willen, en ook het aantal be-
schikbare leiding is groter dan no-
dig is. Vroeger moesten briefjes voor 
deelname ingevuld worden. Tegen-
woordig gaat het digitaal en zodra 
de inschrijvingen op het net open 
gaan, komen gelijk de eerste aan-
meldingen binnen. “Het gaat bijzon-
der snel”, legt Koen Persoon uit. “Het 
is net als bij concertkaartjes. Binnen 
een half uur vol.” Koen heeft als kind 
deelgenomen aan de kampen en 
maakt nu zeven jaar deel uit van de 
groep leiding. Ook zit hij in de jubi-
leumcommissie, want 75 jaar is na-
tuurlijk een jubileum dat groots ge-
vierd kan en gaat worden. 

Besmet met kampvirus
Merel Zaal is eveneens als kind het 
Bindingkamp ‘ingerold’ en gaat al-
weer acht jaar als leiding mee en 
heeft zich heel actief ingezet om 
een bijzonder tintje te geven aan 
de jubileumviering. Aan Koen is wel 
te zien dat hij goede herinneringen 
heeft aan de Bindingkampen, als 
deelnemer en leidinggevende. Hij 
praat er heel enthousiast over. Me-
rel overtreft hem. Zij is, zoals ze zelf 
zegt, besmet met het kampvirus en 
vertelt honderduit. Over de zo be-
langrijke saamhorigheid, het leren 
van elkaar, vriendschappen, kamp-
stellen, tot bloei komen en delen 

met elkaar. “Kamp is een oefen-
plaats waar je van elkaar leert. Het is 
echt niet alleen lol. Er zijn ook avon-
den waar het er heel serieus aan 
toe gaat. Juist deze avonden geeft 
verdieping en schept een bijzon-
dere band met elkaar.” Het kamp-
virus waar Merel mee ‘besmet’ is, 
wordt zeker door buitenstaanders 
niet echt begrepen. “Veel van mijn 
vrienden snappen niet dat ik vrijwil-
lig een week op kamp ga met kin-
deren of jongeren, een week va-
kantie opoffer dus, en hier nog voor 
moet betalen ook.” Aan alle leiding-
gevende wordt een kleine bijdrage 
gevraagd voor de kosten van ver-
blijf. En ze snappen natuurlijk he-
lemaal niet dat Merel, en vele an-
deren bij de Binding, hier het he-
le jaar door behoorlijk veel tijd aan 
spendeert. Na de kampen volgt na-
genoeg direct een evaluatie, vroeg 
in het nieuwe jaar volgen de eerste 
vergaderingen, een trainingsdag en 
beginnen de voorbereidingen met 
elkaar en voor elk kampteam zelf-
standig. De kampen worden welis-
waar ieder jaar rond een thema ge-
organiseerd, maar de week vakan-
tie dient ieder team zelf met activi-
teiten in te vullen. Ook een behoor-
lijke klus, zeker als een nieuwe lo-
catie wordt aangedaan. Veelal gaan 
de leiders vooraf een kijkje nemen 
om te zien wat er zoal te beleven is. 
Voor de leiding komt dus veel meer 
kijken dan alleen een weekje weg. 
Merel en Koen vinden juist dit facet, 
het eigen kamp invullen en voorbe-
reiden, geweldig om te doen. “Je wilt 
goed voorbereid zijn en een bijzon-
dere week neerzetten”, legt Merel 

uit. Zowel Koen als Merel zijn voor-
nemens nog vele jaren kampleiders 
te blijven. “We hebben zoveel pret.”

Vrijwilligerswerk
“Het heeft iets magisch”, vervolgt 
Merel en de oudgedienden Nico 
Eveleens en Wim van Leeuwen be-
nadrukken dit. Wim heeft zo’n tach-
tig kampen geleid, Nico was in 1977 
voor het eerst als leiding mee en 
heeft in 2012 het kampstokje over-
gedragen. Vorig jaar is hij wel als 
invaller meegereisd, maar dat was, 
zo vertelt hij, eenmalig. Wim en Ni-
co zijn nog wel steeds actief bij de 
organisatie van de Bindingkampen. 
Jaarlijks gaan zo’n 240 tot 260 kin-
deren en jongeren in de eerste twee 
weken van de zomervakantie naar 
Almen (al 65 jaar kampadres), Apel-
doorn, Texel, Duitsland en Oosten-
rijk. Per kamp gaan zo’n tien perso-
nen als leiding mee, waarvan twee 
als hoofdleiding en twee als koks. 
Zeven kampen totaal en gezien de 
animo zouden dit er (veel) meer 
kunnen worden, maar dit is voor de 
organisatie niet te behappen. Be-
grijpelijk, het is ook nog eens al-
lemaal vrijwilligerswerk. Niemand 
wordt betaald. Petje af! 

Generatie op generatie
Veel deelnemers gaan ieder jaar 
weer mee. “Ook besmet met het 
kampvirus”, denkt Merel hardop. 
“Zo leuk, je ziet de kinderen groei-
en, ouder worden.” En als de periode 
van meegaan voorbij is, blijft menig-
een (ongeveer een vierde deel) de 
Binding trouw door zich op te geven 
als leiding. De Bindingkampen gaan 

binnen families veelal van generatie 
op generatie. Grootouders, vaders 
en moeders die zelf veel leuke her-
inneringen hebben aan de kampen, 
hopen dat hun (klein)kinderen ook 
zoveel plezier gaan beleven. Vroe-
ger waren het vooral kinderen uit 
het Dorp en Oost die in de bus naar 
het avontuur stapten, tegenwoordig 
komen de jongens en meiden ook 
uit Kudelstaart en Rijsenhout, heel 
sporadisch uit Amstelveen. 

Reünie en documentaire
De Bindingkampen zijn in 1942 in 
het leven geroepen door de Doops-
gezinde Gemeente Aalsmeer. Jel-
tje Adema (nu 86 jaar) is één van 
de oudste nog levende kampleiders. 
Na Haasje Buijs (minimaal 132 kam-
pen) heeft ze de meeste kampen ge-
leid (minimaal 100). De kampen wa-
ren op kerkelijke leest geschoeid en 
kregen een thema uit de bijbel. In-
middels worden de kampen alweer 
45 jaar (ook een jubileum) door De 
Binding georganiseerd en vormen 
de thema’s een handvat naar actue-
le onderwerpen uit de samenleving 
voor de invulling van de meer seri-
euze avondprogramma’s.
In 1992 is het 50-jarig jubileum 
groots gevierd met een reünie, ca-
baret en een jubileumboek in de 
loods van Klaas Visser aan de Horn-
weg. De viering van het 75-jarig ju-
bileum nu wordt geheel anno deze 
tijd gehouden. Van de liefst 53 af-
genomen interviews met deelne-
mers aan de kampen van alle leef-
tijden wordt een documentaire ge-
maakt door Ton Offerman, zelf ook 
diverse malen aan Bindingkampen 
deelgenomen en als leider mee-
geweest. Alle ondervraagden zijn 
door Merel en Wim voor een groen 
scherm gezet. Dit biedt Ton de mo-
gelijkheid om momenten van oude 
films te zoeken die het vertelde ver-
haal in beelden laten zien. Een he-
le klus, maar het wordt vast en zeker 
een document dat gekoesterd gaat 
worden, in menig huiskamer te zien 
zal zijn en misschien eindelijk wel 
het geheim (of de magie) van het 
succes van de Bindingkampen ont-
hult. De ‘film’ wordt na de jubileum-
viering op de website van de Bin-
ding gezet en kan aangeschaft wor-
den. “We hebben ons suf gelachen”, 
zeggen Merel en Wim over de inter-
views. “Geweldig om te doen.” Sinds 
vorig jaar november werken Wim, 
Merel en Ton aan de realisatie van 
de documentaire. 

Jubileumdag
De jubileumdag is op zaterdag 11 
november en is vast door fans van 
de Binding al in de agenda geno-
teerd. Belangstellenden zijn ook 
hartelijk welkom. Naast de docu-
mentaire worden in drie zalen oude 
films, van 1951 tot 2014, vertoond 
en zijn er tal van activiteiten. De 
Binding in de Zijdstraat 55 is voor 
de jubileumviering open vanaf 9.30 
uur en iedereen is van harte wel-
kom. Kijk voor meer informatie op 
de website: www.debinding.nl.

Door Jacqueline Kristelijn

Zonnebloem te gast bij HP
Aalsmeer - Op 9 oktober waren 27 
gasten (inclusief begeleiders) op 
bezoek bij HP (Hewlett Packard) in 
Amstelveen. Om 10.30 uur arriveer-
den de gasten uit Aalsmeer, Uit-
hoorn en Amstelveen op de Start-
baan. De HP-ers stonden al klaar 
om de gasten te verwelkomen en te 
begeleiden naar de koffie met een 
heerlijke ‘home made’ versnapering.
Tijdens dit bezoek maakte men op 
een luchtige en laagdrempelige wij-
ze kennis met de laatste ontwikke-
lingen op het gebied van automa-
tisering. Men nam een kijkje in de 
verbluffende wereld van 3D printen 
aan de hand van verschillende voor-
beelden en demonstraties. Na deze 
enerverende presentaties stond er 
een heerlijke lunch voor de gasten 
klaar en kon men de ervaringen uit-
wisseling.
Vervolgens maakte men kennis met 
de laatste ontwikkelingen van HP 
middels een virtuele werkelijkheid 
of schijnwerkelijkheid. Hierbij werd 
een omgeving gesimuleerd via een 
computer om de gebruiker via di-

verse zintuigen onder te dompelen 
in een wel heel bijzondere onder-
waterwereld. Een beleving om nooit 
te vergeten. Met een ervaring rijker 
werd de middag afgesloten met een 
drankje en een bitterbal en konden 
de gasten nog even lekker napraten. 
Rond 15.00 uur kwam er een einde 
aan deze geslaagde middag en gin-
gen de gasten met een leuke ver-
rassing op huis aan. 

Er kan meer dan je denkt
De Zonnebloem vindt dat een li-
chamelijke beperking nooit een be-
lemmering hoeft te zijn. Iedereen 
hoort volop van het leven te ge-
nieten. Daarom organiseert de ver-
eniging al bijna zeventig jaar dag-
jes uit en aangepaste vakanties. De 
Zonnebloem is altijd op zoek naar 
vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Je kunt hen bijzondere 
momenten bezorgen. En dat kan op 
verschillende manieren. Kijk hier-
voor op: www.zonnebloem.nl/vrij-
willigerswerk.

Buurtgenoten leren kennen 
met verbindingsdiner JCI 
Amstelveen - Het verbindingsdi-
ner op 3 december heeft als doel-
stelling om verbinding in de buurt te 
stimuleren en wordt kosteloos aan-
geboden aan inwoners van Amstel-
veen en omgeving door JCI Amstel-
land. Het evenement was de afgelo-
pen jaren al een succes en keert nu 
terug op een nieuwe locatie met dit 
jaar als thema: Sinterklaas.
Het Verbindingsdiner is een initiatief 
van JCI Amstelland om verbinding 
te leggen tussen inwoners van Am-
stelveen en omgeving in een onge-
dwongen en gezellige sfeer. Bij de 
Volksuniversiteit op het Winkelcen-
trum Stadshart in Amstelveen zullen 
vanaf 16.00 uur leden van JCI Am-
stelland en de inwoners, die mee 
willen helpen, koken voor alle aan-
wezigen. Het diner zal aansluitend 
vanaf 17.30 uur van start gaan en 
duren tot rond 20.00 uur. Het belooft 
weer een uiterst gezellige avond te 

Bridgeavond bij 
BC Onder Ons

Aalsmeer - Een gezellige speel-
avond hebben de bridgers van On-
der Ons weer gehad op woensdag 
18 oktober. De uitslag is als volgt: In 
de A-lijn: 1e Jaap en Henk Noord-
hoek 59.58%, 2e Sima Visser en 
Lia Huiskes 53.75% en 3e/4e ge-
deeld Bert Huiskes en Hans Visser 
en Ariette Tromp en Rogier Kerner 
52.50%. In de B-lijn: 1e Annie van 
Buyten en Thea Wijnen 62.50%, 2e 
Gerrit van Luling en Ans van Wees 
61.98% en 3e Joris van der Zwaard 
en Jan Doeve 59.38%. In de C-lijn: 
1e Rietje van der Zwaard en Joke 
Hendrikse 64.06, 2e Wil Groot en 
Mijnie van Leeuwen 59.38 en 3e 
Marry en Klaas Maarse 56.77%.

Gerard en Loes 
winnen bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Belang-
stelling? Kom gerust eens meekaar-
ten. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma. Op donderdag 
19 oktober is het jokeren gewon-
nen door Gerard de Wit met 131 
punten, op twee is Bets Teunen ge-
eindigd met 229 punten en op drie 
Trudy Knol met 290 punten. Bij het 
klaverjassen was deze week, Loes 
Versteeg met 5661 punten de bes-
te, Riet Pothuizen volgde met 5573 
punten en plaats drie was voor Ger-
rit van der Geest met 5155 punten.
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, tel. 0297-340776.

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Aalsmeer - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
de Geluksvogels. Het hele jaar door 
wordt er op woensdagavond van-

worden. Wil je je graag opgeven 
voor dit evenement? Meld je dan 
voor 26 november alleen of samen 
met je partner en kinderen aan via: 
http://bit.ly/verbindingsdiner of bel 
naar 06 42898330 (Danielle). Aan 
het diner zijn geen kosten verbon-
den, wel kan er een vrijwillige do-
natie worden gedaan ten bate van 
de Linda Foundation. Een stichting 
die zich, net zoals Sinterklaas, inzet 
voor kinderen in armoede. De or-
ganisatie streeft naar veelzijdigheid 
aan deelnemers en alle inwoners uit 
Amstelveen en omgeving zijn wel-
kom. Vind je het dus leuk om plaats-
genoten te leren kennen, lekker te 
eten, pepernoten te bakken en een 
gezellige avond te hebben, schrijf je 
dan voor 26 november in! vol is vol.
Het verbindingsdiner wordt geor-
ganiseerd en bekostigd door Juni-
or Chamber International (JCI ). JCI 
is een internationale vereniging van 
ondernemende mensen. In Neder-
land is JCI met 2000 leden en hon-
derd verenigingen, die ‘kamers’ 
worden genoemd, actief. De leden 
zetten zich vrijwillig in voor een po-
sitieve verandering van de maat-
schappij, leren hiervan, helpen el-
kaar en hebben bovenal een hoop 
lol. Meer informatie over JCI staat 
op www.jciamstelland.nl.

NISSAN MICRA

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

NÚ € 1.750
KORTING

NOG SLECHTS
5 BESCHIKBAAR

Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

af 20.00 uur gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Op 18 oktober 
is het klaverjassen gewonnen door 
Ben Blom met 5318 punten. Arie 
Zethof werd tweede met 5144 pun-
ten, Jaap Streefkerk derde met 5098 
punten en de poedelprijs was deze 
week voor Teunie van Klaveren met 
3831 punten.

Heffing toeristenbelasting
Pilot voor jaarrond gebruik 
recreatiearken verlengd
Aalsmeer - Op 19 december 2013 
is door de gemeenteraad het be-
stemmingsplan Woonarken en de 
Woonarkenverordening vastgesteld. 
Deze stukken zorgen voor duidelijk-
heid en rechtszekerheid op het ge-
bied van woonarken en woonsche-
pen voor belanghebbenden, waar-
onder bewoners, eigenaars en ver-
huurders. In het bestemmingsplan 
is opgenomen dat woonarken voor 
niet-permanente bewoning enkel 
gebruikt mogen worden voor recre-
atie in de periode van 1 april tot en 
met 15 oktober. In de winter is re-

creatie niet toegestaan. Op verzoek 
van enkele jachthavens is gekeken 
om het mogelijk te maken om over 
te gaan tot jaarrond recreatie voor 
arken voor niet-permanente bewo-
ning. Jaarrond gebruik blijkt vaak 
een voorwaarde voor investeerders. 
In dit kader is in de winterperiode 
2015-2016 een pilot uitgevoerd in 
jachthaven De Oude Werf. De jacht-
haven mocht een aantal arken van 
oktober tot en met maart gebruiken 
voor recreatieve doeleinden. In de 
winterperiode 2016-2017 is de pi-
lot verlengd en uitgebreid met een 

aantal woonarken in de jachthavens 
Otto, Kudelstaart, Furian en Van der 
Zwaard. Begin september heeft een 
evaluatie plaatsgevonden. Deelne-
mers hebben de pilot als positief 
ervaren en zouden graag zien dat 
jaarrond recreatie definitief mogelijk 
wordt. De ambtelijke ervaringen op 
het gebied van toezicht en handha-
ving en de ervaringen van de deel-
nemers aan de pilots van de afgelo-
pen twee jaar zijn besproken. Voor 
het definitief mogelijk maken van 
jaarrond recreatie is een wijziging 
van de WVA door de raad vereist. 
Er wordt voor 2018 een actualisatie 
van het bestemmingsplan Woonar-
ken voorbereid waar naar alle waar-
schijnlijkheid nog meer wijzigingen 
zullen voortvloeien. Om deze rede-
nen wordt de gemeenteraad ge-
vraagd de pilot voor de komende 
winterperiode te verlengen. 

Via de Stichting Aalsmeer Westein-
der promotie is geïnventariseerd 
of nog meer jachthavens belang-
stelling hebben voor deelname aan 
de pilot. Via deze weg hebben zich 
nog twee jachthavens gemeld. Dit 
maakt dat aan de pilot in totaal 32 
objecten meedoen. 
Om er zeker van te zijn dat de ar-
ken echt alleen voor recreatieve 
doeleinden gebruikt worden, zijn 
huurovereenkomsten afgesloten. 
De jachthavens dienen een nacht-
register bij te houden dat voor de 
gemeente beschikbaar is en er gaat 
toezicht gehouden door de ge-
meente. Bij signalen van perma-
nente bewoning zal direct een on-
derzoek gestart worden. Er zal vol-
gend jaar een evaluatie van de pilot 
plaatsvinden. Het permanent verhu-
ren van recreatiearken levert de ge-
meente extra geld op. Er gaat na-
melijk toeristenbelasting geheven 
worden!
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Hutten bouwen in het Bos
Amstelland - Ga je mee hutten 
bouwen op zondagmiddag 5 no-
vember om 12.00 uur, 13.30 uur 
of 15.00 uur in het Amsterdamse 
Bos? Je leert verschillende ma-
nieren om een hut te maken. Een 
hut om in te wonen en je te ver-
bergen voor wilde dieren. Onder 
leiding van Natuur is een Feest en 
geschikt voor kinderen van 4 tot 
12 jaar en (groot)ouders of bege-
leiders. Kosten 5 euro per kind en 
2,50 euro per volwassene. Duur: 
1 uur en de start is bij De Bos-
winkel. 

Dinopark
Maak op zondagmiddag 12 no-

vember om 12.00, 13.30 of 15.00 
uur een dierentuin. Met dinosau-
russen, vulkanen en safari-auto’s. 
Lekker buiten in het Bos. Voor 
kinderen van 4 tot 11 jaar en ou-
ders of begeleiders. Start is bij de 
Boswinkel en de duur is een uur. 
Kosten 5 euro per kind en 2,50 
euro per ouder. 

Aanmelden voor beide activitei-
ten en informatie: Telefonisch 
via 020-5456100, via de websi-
te: www.amsterdamsebos.nl of 
kom langs in De Boswinkel aan 
de Bosbaanweg 5, iedere dinsdag 
tot en met zondag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.

Meerlanden klaar voor 
gladheidbestrijding
Rijsenhout - Meerlanden is ge-
start met de voorbereidingen voor 
het gladheidseizoen. Vorige week 
vond de jaarlijkse vlootschouw van 
het materieel voor de gladheidbe-
strijding plaats in Rijsenhout, Hille-
gom en Lisse. Samen met leveran-
cier 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 verschillen-
de strooiroutes.

200 Zoutkisten
In de komende weken worden ruim 
200 zoutkisten in Haarlemmermeer 
en Heemstede uitgezet, zo’n 25 per-
manente zoutkisten in Aalsmeer 
worden bijgevuld en de voorraden 
strooizout en pekelwater worden 
aangevuld. Meerlanden bestrijdt 
de gladheid in acht gemeenten: 
Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlem-
merliede en Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer, Heemstede, Hillegom, 

Noordwijkerhout en Lisse.

Oog voor milieu
Ook in het bestrijden van gladheid 
is Meerlanden samen met de op-
drachtgevende gemeenten voortdu-
rend op zoek naar innovatieve ma-
nieren die minder impact op het mi-
lieu hebben. Een deel van het ma-
terieel rijdt op groengas, opgewekt 
uit GFT. 
Daarnaast bestrijdt Meerlanden de 
gladheid met de natzoutmethode en 
sproeit in Haarlemmermeer de fiets-
paden 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 me-
thode haalt Meerlanden uit het ei-
gen composteringsproces van GFT. 
Tenslotte worden de voorraden 
steenzout, nadat ze zijn opgebruikt, 
vervangen door BIO-zout. BIO-zout 
is een restproduct uit de vervaardi-
ging van biobrandstof.

Vereniging van Vogelvrienden
Jubileum vogelshow in De 
Baccara dit weekend
Aalsmeer - De Vereniging van Vo-
gelvrienden voor Aalsmeer en Om-
streken organiseert elk jaar een vo-
geltentoonstelling. Dit jaar wordt 
een jubileum gevierd, het is de 65e 
vogelshow. Een hoogte punt voor de 
vogelvereniging, het bestuur en de 
leden. Allen leven het gehele jaar 
naar de nationale vogelshow toe, 
waar vogels door vogelliefhebbers 
worden ingebracht en beoordeeld 
worden door erkende keurmees-
ters, aangesloten bij de Nederland-
se Bond voor Vogelliefhebbers. Voor 
elke vogel wordt een keurbriefje in-
gevuld met de toegekende keur-
punten en wie het hoogst eindigt is 
kampioen.
Bij de opening is het afwachten hoe 
de stand is van de behaalde punten 
en wie zich kampioen of algemeen 
kampioen mag noemen. Wat zal het 
zijn 91, 92 of zelfs 93 punten? Ook 
de jeugd is aanwezig op deze ten-
toonstelling en wel met een eigen 
afdeling. Jammer dat er maar twee 
jeugdige inzenders mee doen, maar 
het begin is er.

Officiële opening
De tentoonstelling wordt officieel 
geopend door de mevrouw A Kier-
kels, directeur bij Meerlanden te 
Rijsenhout, op vrijdagavond 27 ok-
tober om 20.00 uur. De tentoonstel-
ling is in zaal De Baccara in de Bac-
carastraat 1 en vrijdag na het offici-
ele moment geopend tot 22.00 uur. 
Zaterdag 28 oktober zijn bezoekers 
welkom tussen 10.00 en 20.00 uur 

en op zondag 29 oktober van 10.00 
tot 15.00 uur. Tevens draait op zon-
dag om 15.00 uur het rad van avon-
tuur en hier zijn vele mooie prijzen 
mee te winnen.
Buiten de vogelshow om is er vol-
doende ruimte om een kopje koffie 
of een drankje te nuttigen en mee te 
doen met de tombola of de loterij. 
Voor de jongste bezoekers staat de 
grabbelton klaar. 

Uitgebreid assortiment
In totaal zijn er 352 vogels inge-
zonden, waaronder 14 vogels van 
de jeugd, bestaande uit kanaries, 
tropen en kromsnavels. Vooral ve-
le aparte soorten vogels zijn op de-
ze vogelshow te zien, zoals de ka-
katoes, alariovink, bastaard put-
ter en bij de kanaries de speciale 
houdingsrassen die tentoongesteld 
worden in speciale kooien. De le-
den van de Vereniging van Vogel-
vrienden zijn trots dat zij zo’n uitge-
breid sortiment aan vogels kunnen 
tentoonstellen. 
Natuurlijk wordt het 65 jarig jubile-
um gevierd met een drankje en lek-
kere hapjes in de gezellige koffie-
hoek waar veel over de hobby kan 
worden bijgepraat. Iedereen is wel-
kom om het jubileum mee te komen 
vieren. De tentoonstelling is ruim-
schoots de moeite waard om een 
kijkje te gaan nemen en de toe-
gang is geheel gratis. Voor informa-
tie kan contact opgenomen worden 
met secretaris G. Goeijenbier via 06- 
10666878.

‘Echt Esther’ over FairTrade Gemeente

Wethouders Van der Duijn 
en Kluis bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - De titel FairTrade Ge-
meente toont aan dat een lokale 
overheid, winkels, bedrijven, hore-
ca, organisaties en inwoners samen 
zorgen voor meer eerlijke handel. 
Een onafhankelijke jury heeft geoor-
deeld of gemeenten voldoen aan de 
zes campagnecriteria. Op woens-
dag 1 november krijgt Aalsmeer de-
ze titel toebedeeld. Reden voor een 
gesprek met wethouder Jop Kluis, 
Betty Kooij (werkgroep FairTrade 
gemeente Aalsmeer), Marleen van 
Arendonk (Holla Roses) en Sven 
Müller (Banketbakkerij Tearoom Ab 
Müller). Deze ondernemers werken 
ook fair trade. Bent u nieuwsgie-
rig wat dit betekent voor Aalsmeer? 
Luistert u dan naar ‘Echt Esther’ 
vanavond, donderdag 26 oktober, 
tussen 19.00 en 20.00 uur.

Aalsmeer Politiek 
Vervolgens begint om 20.00 uur de-
ze donderdag ‘Radio Aalsmeer Po-
litiek’ en ontvangen de presentato-
ren Erik Kreike en Sem van Hest het 
radiopanel. Gesproken zal worden 
over actuele zaken die spelen in de 
gemeente. Vanaf 21.00 zijn de wet-
houders Robbert-Jan van Duijn en 
Jop Kluis te gast. Uiteraard worden 
Aalsmeerse politieke zaken aange-
sneden. Vragen? Stuur ze in naar in-
fo@radioaalsmeer.nl.

Griezelen met ‘Let’s Go’
Je zal maar een verrassingsbezoek 
krijgen op school van niemand min-
der dan Freek Vonk! Het overkwam 
de leerlingen van de Oosteinder-
school. Super cool natuurlijk, dus 

krijgen Kim en Joey vrijdag bezoek 
van zes leerlingen van de school. Ze 
komen alles vertellen over het ver-
rassingsbezoek van Freek Vonk. Het 
is ook al bijna Halloween en dat be-
tekent dat je op verschillende plaat-
sen in Aalsmeer en Kudelstaart lek-
ker kan gaan griezelen. Kim heeft al 
deze griezelactiviteiten voor je op 
een rijtje gezet en samen met Joey 
heeft ze een griezellige muzieklijst 
samengesteld.

Therapeute in ‘Door de Mangel’ 
Op maandagavond 23 oktober werd 
er een beetje gecheat in Aalsmeers 
enige talkshow ‘Door de Mangel’. 
De grondlegger van de fysiotherapie 
in de regio, Wil Hofman, is dan wel 
een Aalsmeerder in hart en nieren, 
maar tegenwoordig woonachtig in 
Petten. Toch komt de 186e gast nog 
1½ dag per week naar Aalsmeer om 
zijn beroep uit te oefenen en dat al 
meer dan 50 jaar! De volgende gast 
is een inspirerende dame waar Hof-
man een paar jaar mee samenge-
werkt heeft. Marianne Buskermo-
len is een Caesar therapeute met 
aandacht voor mindfullness en coa-
ching van mensen. Aanstaande 
maandag vanaf 19.00 uur in ‘Door 
de Mangel’. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal radio-
kanaal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Ra-
dio Aalsmeer informatieve en inte-
ressante programma’s. In de nacht 
en doordeweeks is er non-stop mu-
ziek. Volg Radio Aalsmeer ook op 
Twitter en Facebook.

Feestelijke uitreiking in gemeentehuis

Aalsmeer per 1 november 
officieel FairTrade gemeente
Aalsmeer - Tijdens de FairTrade 
week van 28 oktober tot 5 november 
wordt de titel ‘FairTrade Gemeen-
te’ in Aalsmeer op woensdag 1 no-
vember uitgereikt door de voorzitter 
van de landelijke stichting FairTrade 
Gemeente Nederland. Natuurlijk is 
er ook een woord van wethouder 
Jop Kluis van Duurzaamheid. Hij 
zal vertellen waarom de gemeente 
Aalsmeer FairTrade wil stimuleren.
Iedereen is vanaf 13.45 uur welkom 
in het gemeentehuis. Er is muziek 
uit Afrika met koffie, thee en een 
drankje. Voor de kinderen is er de 
mogelijkheid een slinger te maken 
met wensen. Enkele jongeren heb-
ben een rap gemaakt met het the-
ma FairTrade.

FairTrade producten
Ook staat er een kraam in het ge-

meentehuis van met FairTrade pro-
ducten waarvan bezoekers één pro-
duct mogen meenemen met het 
verzoek in de FairTrade week zelf 
ook een product met het keurmerk 
te kopen. FairTrade is eerlijke handel 
en geeft aan dat de telers en ma-
kers van het product met het keur-
merk een leefbaar loon ontvangen. 
Daardoor kunnen ze hun gezin be-
ter onderhouden. Ze zijn verzekerd 
van een langdurige afname van hun 
producten en hebben alle rechten 
om lid te worden van een vakbond. 
Dus wie producten met het Fair-
Trade keurmerk koopt, zorgt voor 
een beter leven van vele mensen 
elders in de wereld. Meer informa-
tie is te vinden op: www.fairtrade-
gemeenten.nl. Contactpersoon voor 
Aalsmeer is Betty Kooij, te bereiken 
via: jbkooij@kabelfoon.nl

Maandelijks activiteiten voor buurt
Eerste Place2Bingo middag 
enthousiast ontvangen
Kudelstaart - Op zaterdag 21 ok-
tober was de allereerste Place2Bin-
go in Kudelstaart. Georganiseerd 
door de jongeren van Place2Bieb 
en buurtbewoners Richard en Dia-
na en bedoeld voor iedereen uit Ku-
delstaart en omgeving. Verschillen-
de winkeliers en bedrijven uit Ku-
delstaart hadden prachtige prijzen 
ter beschikking gesteld. Om 14.00 
uur werd er gestart met de eerste 
van in totaal vijf rondes. Zo’n 30 
buurtbewoners van alle leeftijden 
deden mee en het was een gezellige 
boel. Onder het genot van een kop-
je koffie of thee, een glaasje fris en 
de lekkere hapjes werden er fana-
tiek nummers weggestreept. Naast 

de wat kleinere prijzen van de die-
renwinkel, de drogist, de slijterij, de 
kaasboer, de Ford Garage, de optiek 
en de cafetaria waren natuurlijk de 
hoofdprijzen (een diner voor twee 
en een lunchcheque bij twee loka-
le horeca-gelegenheden) het meest 
in trek. Een van de deelnemers ging 
er met deze beide hoofdprijzen van-
door! Wat een geluksvogel.
Iedereen was zo enthousiast over 
deze middag dat Dock, Binding, Kit-
chenAngels en de jongeren zeker 
vaker een bingo zullen gaan organi-
seren! In Place2Bieb worden maan-
delijks activiteiten voor de buurt ge-
organiseerd om jong en oud met el-
kaar te verbinden. 

Lezing bij Groei en Bloei 
over reis door Frankrijk
Aalsmeer - Op donderdag 2 no-
vember komt Leo Brand naar buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1 om 
bij Groei en Bloei te vertellen over 
zijn reis door een deel van Frankrijk.
Hij neemt de aanwezigen mee op 
een wandeling door de Hautes Al-
pes met zijn prachtige flora en fau-
na. Gereisd wordt door de lavendel-
blauwe en zonnebloem gele Dro-
me, de Provence en de Ardèche. 
Er wordt aandacht besteed aan de 
wijnbouw en het heerlijke sap dat 
ervan gemaakt wordt. De gastrono-
mie wordt rijkelijk besproken en een 
zeer aparte kerk wordt bekeken. En 
er wordt volop aandacht besteed 
aan de flora (ruim 70% van de le-
zing) op de diverse locaties, waar-
onder bezoeken aan een lavendel-

museum en de kruidentuin van de 
Kartuizer Monniken. Vele soorten 
planten, waaronder tal van orchi-
deeën zullen tijdens deze zeer uit-
gebreide lezing voorbijkomen. Ook 
dieren als alpenmarmotten en roof-
vogels zullen niet worden verge-
ten. En ja, Frankrijk zonder laven-
delvelden, zonnebloemvelden en 
klaproosvelden is ondenkbaar dus 
ook die komen ruimschoots voorbij. 
Kortom een lezing die u zult aanzet-
ten dit land weer eens te bezoeken 
en te genieten van al dat moois en 
lekkers die dit land met zijn inwo-
ners te bieden heeft. 
De aanvang is 20.00 uur en iedere 
belangstellende is donderdag 2 no-
vember welkom in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1. 

Lezing Zin-Inn over Malawi
Aalsmeer - Jolande Amorison, 
Leo Bakker en Wouter Bakker ver-
zorgen de lezing over ‘Afrika’ bij de 
Zin-Inn op dinsdag 31 oktober. Jo-
lande en Leo hebben recentelijk een 
langere reis gemaakt door een aan-
tal Afrikaanse landen. Dit was niet 
enkel een plezierreisje. Ze gingen 
ook langs verschillende organisa-
ties die werk doen met de lokale 
bevolking. Daarnaast bezochten ze 
Wouter Bakker, hun zoon. Wouter 
is sinds twee jaar tropenarts in het 
St. Luke’s hospital in Malawi. Mala-
wi is één van de armste landen van 
de wereld. 
Jolande, Leo en Wouter zullen spre-
ken over werken aan een betere 

toekomst, de ontwikkelingen in vrij-
willigers werk en ontwikkelingswerk 
en over een prachtig continent. Dit 
is vanuit hun persoonlijke ervarin-
gen.
De avond heeft vrije toegang, maar 
er wordt wel een gift gevraagd voor 
MalaWeCare, de stichting die St. 
Luke’s Hospital en Wouter Bakker 
ondersteunt in het werk dat daar 
gedaan wordt.
Op 31 oktober is de zaal vanaf 19.30 
uur open, de avond begint om 20.00 
uur in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat 55. Kijk voor meer in-
formatie over de Zin-Inn lezingen 
van de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer op www.dgaalsmeer.nl

Zaterdag laatste van dit seizoen
Veilen op Historische Tuin
Aalsmeer - Iedere laatste zater-
dag van de maand vindt er een vei-
ling plaats op de klok van de His-
torische Tuin. Zo ook 28 oktober 
om 15.00 uur. Het is alweer de laat-
ste keer dit seizoen. Neem uw kans 
waar om hierbij aanwezig te zijn. U 
bent van harte welkom. Ga zitten op 
de koperstribune en ervaar de span-
ning tijdens het veilproces. Veiling-
meester Peter van der Velde laat de 

klok draaien en opsteker Ruud Bar-
tels showt de koopwaar. Kom eens 
langs om de gemoedelijke sfeer te 
proeven. Museumkaarthouders en 
donateurs van de Tuin hebben gra-
tis toegang tot de publieke veiling. 
Meer informatie is te vinden via de 
site www.historischetuinaalsmeer.
nl. De Historische Tuin is bereikbaar 
via de ophaalbrug aan het Praam-
plein. 

#MeToo
Aalsmeer - Naast school heb ik 
vroeger altijd vakantiebaantjes ge-
had; Kwekerijwerk op de Uiter-
weg, vakkenvullen in een super-
markt, achter de groentestal bij de-
zelfde buurtsuper en rozen inrollen 
(tot aan zwerende vingers toe) op 
de veiling. Na mijn opleiding ging ik 
professioneel aan de slag op kan-
toor bij diverse exporteurs op de vei-
ling (welke Aalsmeerder is daar niet 
begonnen..) en bij alle banen die ik 
had, kreeg ik genoeg aandacht op 
de werkvloer. Ik vond dat prima, 
voelde me daar prettig bij. Reed ik 
door de veiling op mijn omafiets dan 
waren de fiet fiews niet van de lucht 
en ook op het karretje om bloemen 
weg te brengen kreeg ik regelmatig 
teksten naar mijn hoofd geslingerd 
als ‘lekker ding’, ‘mogge moppie’ en 
‘kijk die beentjes!’ Ik kon daar echt 
om grinniken en lachte altijd vro-
lijk terug. Zag daar niets kwaads in. 
Een tik op mijn billen zou net iets te 
ver gaan, maar het iets langer staren 
van de chauffeurs naar mijn decolle-
té, daar zag ik niks aanstootgevends 
in. Vervolgens ben ik acht jaar werk-
zaam geweest in de installatie- en 
loodgietersbranche en ook in deze 
mannenwereld stond ik mijn man-
netje. Ook naarmate ik ouder werd 
bleef ik de aandacht van het andere 
geslacht oké vinden, tot ik een baan 
kreeg als officemanager toen ik half 
twintig was. De directeur vond mij 

M iranda’s
omentenm net iets te leuk, boog te pas en te 

onpas over mij heen achter mijn bu-
reaustoel, hijgde dan wat te vaak 
in mijn nek en nodigde me zelfs 
een keer uit in zijn oldtimer om een 
rondje te rijden. Naast hem welte-
verstaan. Ik geloof dat we naar een 
klant zijn geweest, maar zeker we-
ten doe ik dat niet. Ik weet wel dat 
ik me enorm opgelaten voelde. Niet 
dat ie aan me zat, dat zou er nog bij 
moeten komen, maar ik voelde dat 
hij mij alleen maar meenam, omdat 
ik jong en blond was. Ik was blij dat 
we weer terug waren op kantoor, al-
waar mijn mannelijke collega’s voor-
al benieuwd waren naar de reden 
waarom hij juist mij mee vroeg. Niet 
lang daarna ben ik daar weggegaan 
en heb ik leuke kantoorfuncties ver-
vuld bij verschillende bedrijven in de 
botensector. Jachtwerf Amsterdam, 
jachthaven in Leimuiden en De Vries 
Scheepsbouw met de meest luxueu-
ze jachten van de wereld. Ook hier 
voelde ik mij op de werkvloer als een 
vis in het water. Nu ik bijna tegen de 
vijftig loop zijn het gefluit en de bij-
behorende opmerkingen aardig ver-
stomd maar wordt er gelukkig nog 
wel vriendelijk naar mij gekeken op 
z’n tijd. Er is gelukkig één bouw-
vakker die nog wekelijks tegen me 
zegt dat ie me een ‘lekker wijf’ vindt, 
maar ja dat is mijn hubbie, die vast 
en zeker ook nog regelmatig vanuit 
zijn ooghoeken loert naar een twin-
tigjarige blondine op de fiets en dat 
mág ie, zolang hij er maar van af-
blijft. En dat zouden meer mensen 
(niet alleen mannen) in acht moeten 
nemen. Houd het bij fluiten of een 
complimenteuze opmerking, maar 
laat de handjes thuis. In alle geval-
len! Ongewenst gedrag moet men 
gewoon nooit, maar dan ook nooit 
accepteren! #MeToo.
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Partnergroep, bijeenkomst 
voor partners met dementie 
Maandag 30 oktober 2017
14.00 uur – 15.30 uur
Door andere partners te ontmoe-
ten wordt erkenning en steun 
ervaren. Het gaat voornamelijk 
om het delen van ervaringen. Op 
30 oktober praten we over de 
vriendschappen en familieleden 
die er wel of niet (meer) zijn. Te-
vens kijken we naar de behoefte 
die er wel of niet is aan contacten 
met andere mensen. 
Voorbereidend op de komende 
informatiebijeenkomst over 
keuzes maken bij dementie in-
ventariseren we de dilemma’s die 
partners tegen komen en waar zij 
graag meer over zouden willen 
weten. Alle partners zijn van harte 
welkom.

Dineren in wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag 1 november willen 
wij in het Wijkpunt voor Elkaer 
weer een heerlijke maaltijd voor u 
bereiden. Deze keer maakt de kok 
gebonden Bospaddenstoelen-
soep. Daarna een Kipspies met
stroganoffsaus. Als groente 
serveren we witlof uit de oven 
met o.a. ham en kaas en een boe-
ren salade, met daarbij Vlaamse 

frieten. Als toetje 

duo ijs met saus en slagroom. 
De kosten voor deze maaltijd 
bedragen €12,50.

 Ook op Vrijdag 3 november staat 
er een heerlijk menu voor u klaar!
We beginnen met een Kip-Kerrie 
cocktail. Daarna procureurlapje 
met duxelles en paprika-room-
saus. Als groente daarbij 
serveren wij spinazie met brood-
soldaatjes en ei, tomatensalade 
met verse basilicum en feta. En 
daarbij rösti uit de oven.
Als toetje is er vanille pudding 
met bessensap. De kosten voor 
deze heerlijke maaltijd en een 
gezellige avond zijn €12,50. Voor 
meer informatie of reserveren 
kunt u bellen met onze gastheer 
of gastvrouwen op nummer 0297-
820979. U bent op beide dagen 
hartelijk welkom vanaf 17:30 uur.

Durft te vragen !! 
Wij zoeken wol voor de hand-
werkgroep met een ‘‘missie’’.
 Heeft u nog wol die u niet meer 
gebruikt ? U kunt deze dan inle-
veren bij het wijkpunt in Kudel-
staart. We zijn op zoek naar leuke 
gekleurde bolletjes wol. Kleurtjes 
die leuk zijn voor kinderen. Waar 
de dames van de brei- groep 
mooie “knuffel”dekens van kun-
nen maken voor de kinderen met 

traumatische ervaringen. 

Activiteiten 
Voor iedereen vanaf 55 jaar!

Huiswerkbegeleiding bij FC Aalsmeer

100% Scoren met Studia
Aalsmeer - Ieder kind verdient een 
eerlijke kans op een goede toe-
komst en krijgt die ook op de mid-
delbare school, maar dan moet de-
ze kans wel benut worden! Echter: 
kun je van leerlingen op de middel-
bare school ook verwachten dat zij 
deze kans direct zien? En ook pak-
ken? Vooral in het begin van de 
middelbare schooltijd blijkt dat voor 
velen van hen (nog) moeilijk te zijn. 
Nieuwe omgeving, nieuwe vrienden, 
nieuw systeem van klassen en lo-
kalen, nieuwe leerkrachten, nieuwe 
leerstof, nieuwe manier van leren: 
dit alles kost veel energie en vraagt 
een positieve instelling gepaard met 
veel inzet. 
Studia geeft huiswerkbegeleiding 
aan middelbare scholieren. Na 
school komen de leerlingen naar 
Studia toe en dan worden ze met 
het maak- en leerwerk geholpen. 
De eerste interesses na schooltijd 
liggen namelijk niet bij het maken 
van huiswerk. Als de kinderen thuis 
komen gaan ze eerst even relaxen 
en/of gamen en pas na het avond-
eten beginnen ze aan hun huiswerk. 
Maar dit is ook juist de tijd dat ze 
willen sporten! En natuurlijk als ze 
mogen kiezen, gaan ze liever trai-
nen dan leren. FC Aalsmeer en Stu-
dia herkennen dit dilemma en wil-
len door middel van een intensie-
ve samenwerking de goede resul-
taten op school stimuleren zonder 
dat dit ten koste gaat van de ver-
eiste trainingstijd. Studia geeft al 
sinds 2012 huiswerkbegeleiding in 
de Ophelialaan, maar nu dus ook 
bij FC Aalsmeer. Hiervoor heeft de 
club de conferentiekamer beschik-
baar gesteld, waarin de kinde-
ren in alle rust en toch met elkaar 

hun huiswerk kunnen maken. Stu-
dia helpt niet alleen met het huis-
werk, maar helpt ook met leren le-
ren. De kinderen worden geholpen 
met het maken van een planning als 
ze een toets hebben en er is hulp ze 
als ze vragen hebben over de stof. 
Ook worden ze als ze een toets heb-
ben overhoord. Van elke leerling die 
begeleiding krijgt, heeft Studia de 
inloggegevens van school. De me-
dewerkers weten dus wat ze moe-
ten doen en wanneer de leerlingen 
toetsen hebben. Ook kunnen de be-
geleiders zien voor welke vak(ken) 
de leerling extra hulp nodig heeft. 
De huiswerkbegeleiding wordt ge-
geven tussen 14.30 en 18.00 uur. Tij-
dens de begeleiding is er altijd wat 
te eten en te drinken voor de kin-
deren. In de winter wordt meest-
al een lekkere warme kop soep ge-
maakt. Ook staat er altijd fruit op ta-
fel. Als het huiswerk af is gaan de 
leerlingen naar huis om te eten en 
’s avonds weer naar de club om te 
trainen. Het huiswerk is af, dus de 
kinderen hebben ook echt de tijd 
om lekker te trainen. 
Afgelopen jaar is iedereen die bij 
Studia aan tafel zat over naar het 
volgende leerjaar of geslaagd voor 
zijn of haar eindexamen. Dat werkt 
heel motiverend! De leerlingen zien 
daardoor ook zelf de toegevoegde 
waarde van huiswerkbegeleiding in. 
U kunt uw zoon of dochter aanmel-
den voor huiswerkbegeleiding kan 
via het inschrijfformulier op www.
studia.nl/inschrijven. Na de inschrij-
ving wordt contact opgenomen voor 
het maken van een intakegesprek. 
Voor meer informatie kan gebeld 
worden naar 06-40420284 of stuur 
en mail naar info@studia.nl. 

Salik Goutm (links) met chef-kok Asis van Trinity’s.

Nieuwsfeitjes en kortingsacties 
Steakhouse Trinity’s: Voor 
de lekkerste gerechten
Aalsmeer - Sinds deze zomer is in 
de Markstraat een nieuw etablis-
sement gevestigd. Namelijk Argen-
tijns Steakhouse Trinity’s (staat voor 
drie-eenheid). Het restaurant biedt 
plaats aan zeker honderd gasten, 
maar om de ruimte wat intiemer te 
maken zijn de uitbaters druk bezig 
geweest (en nog) met het interieur. 
Met planten worden de tafels afge-
scheiden, er is nieuw meubilair aan-
geschaft, er komt een aangepast 
lichtplan en alle Griekse elementen 
van de vorige eigenaar zijn verwij-
derd. Salik Goutm, geboren Nepa-
lees maar inmiddels drie jaar woon-
achtig in Nederland, zwaait er nu de 
scepter samen met Narayan Acha-
raya, die tevens eigenaar is van het 
nabijgelegen Indiaas restaurant Hi-
malaya. “En dan hebben we nog een 
uitstekende chef kok Asis Rasbhan-
dari. Hij maakt de lekkerste gerech-
ten en is echt goed!” Aldus Salik, die 
het hier enorm naar zijn zin heeft. 
“Bijvoorbeeld kwalitatief hoog-
staande Argentijnse Ossenhaas, T-
Bone, lomo en spareribs, maar ook 
vis en lekkere voorgerechten zoals 
carpaccio, gamba’s en de fameuze 
Carbonada Goulashsoep. We heb-
ben ook combigerechten, pasta’s 
en salades. Voor groepen maken 
we speciale menu’s en we houden 
rekening met mensen die een be-
paalde allergie hebben. Uiteraard in 
overleg, maar eigenlijk is alles mo-
gelijk bij ons. We moeten in de loop 

van de tijd kijken waar in Aalsmeer 
de meeste behoefte aan is en daar 
passen we de menukaart gewoon 
op aan.”

Welkom
Op deze kaart staan tevens zeer be-
taalbare wijnen (een fl esje huis-
wijn bedraagt slechts 15 euro 95) 
en desserts om de vingers bij af te 
likken. Een aanwinst dus in het hart 
van Aalsmeer in de Marktstraat 22 
waar gratis voor de deur kan wor-
den geparkeerd met de blauwe 
schijf. Op www.trinityrestaurant.nl is 
de menukaart in z’n geheel te lezen 
en als je doorklikt naar Facebook 
staan daar nieuwsfeitjes en win-ac-
ties. De actie die Salik met zijn team 
heeft bedacht is tot november een 
welkomstdrankje van de zaak en 
15% korting op de totaalrekening. In 
de maand november blijft de korting 
van kracht op vertoon van de adver-
tentie uit deze krant. Kan ook via fo-
to met de smartphone. Salik tot slot: 
“De openingstijden zijn van dins-
dag tot en met zondag van 17.00 tot 
23.00 uur, of eigenlijk totdat het ge-
zellig is. De keuken sluit echter wel 
iets eerder. We willen alle Aalsmeer-
ders graag uitnodigen om bij ons te 
komen eten en zullen hen zeker niet 
teleurstellen. Wees welkom en pro-
beer het eens bij ons!” Reserveren 
kan via de website of telefonisch 
0297-268692.
Door Miranda Gommans

Wintermarkt in Zijdstraat 
zoekt deelnemers

Aalsmeer - Op zaterdag 9 de-
cember staat er weer een gezel-
lige Wintermarkt in de Zijdstraat 
in het Centrum gepland. Alle win-
kels in het centrum zijn geopend, 
een aantal winkeliers is ook bui-
ten te vinden met een kraam, 
maar ook verenigingen en stand-
houders van buitenaf zijn van 

harte welkom. Ook een kraam 
huren? De markt vindt plaats op 
zaterdag 9 december van 10.00 
tot 17.00 uur. Een plaats inclusief 
een kraam op de Wintermarkt 
kost 35 euro exclusief btw. In-
schrijven voor een kraam op de 
Wintermarkt kan via www.natu-
ralsolutions.nu. 

Zaterdag offi ciële opening 
‘Natuurlijk Vertrouwen’
Rijsenhout - De yogalessen zijn 
reeds van start gestart in de nieu-
we praktijk van Hellen van Rooijen, 
maar aanstaande zaterdag 28 okto-
ber wordt de praktijk van ‘Natuurlijk 
Vertrouwen’ met een hapje en een 
drankje offi cieel geopend. 
In de praktijk van llifecoach Hellen 
van Rooijen worden straks work-
shops, lezingen en actieve lessen 
gegeven voor mensen die zich met 
persoonlijke ontwikkeling en spiri-
tuele groei bezighouden.
Tijdens de openingsmiddag kunnen 
belangstellenden zich opgeven voor 
de yogalessen en natuurlijk meer 
informatie krijgen hierover. Ook is 
het mogelijk op te geven voor de 
workshop ‘de wet van aantrekking 
in de praktijk’, die gehouden wordt 
op dinsdag 14 november van 20.00 
tot 22.00 uur. Wie op de hoogte ge-

houden wil worden van alles wat er 
wordt gedaan in de praktijk, kan op 
een lijst naam en emailadres achter-
laten voor ontvangst van de nieuws-
brief.
Kom ook kijken? Nieuwsgierig wat 
er nu in het oude bakkerspand aan 
de Bennebroekerweg 2 nu gaande 
is en hoe het geworden is na de ver-
bouwing? Belangstellenden zijn za-
terdag van harte welkom van 14.00 
tot 16.00 uur om even kennis te ma-
ken. Hellen van Rooijen van ‘Na-
tuurlijk Vertrouwen’ hoopt vele be-
langstellenden te mogen begroeten.
Ps: Interesse om de praktijk te hu-
ren voor eigen activiteiten die in het 
lifecoach concept passen? Kom dan 
ook naar de opening en vraag meer 
informatie. Nu alvast meer weten? 
Kijk dan op www.natuurlijkvertrou-
wen.nl of bel 0297-269314.

Dit weekend: Kunstroute 
Qua Kunst en Ambacht
De Kwakel - Ook dit jaar staat in 
De Kwakel het laatste weekend in 
oktober (zaterdag 28 en zondag 
29) in het teken van Qua Kunst en 
Ambacht. Maar liefst 13 locaties 
met ruim 60 kunstenaars gaan hun 
kunstwerken tonen. Er is weer veel 
tijd en energie gestoken in de or-
ganisatie van dit jaarlijkse terugke-
rende kunstevenement. De variëteit 
aan kunstuitingen is heel divers te 
noemen met glaskunst, keramiek, 
street art, popart, sieraden, schil-
derijen, tekeningen en meer. Naast 
enkele welbekende locaties mogen 
dit jaar ook vier nieuwe deelnemers 
welkom geheten worden. Zo is We-
ko souvenirs aan de Boterdijk 135 

erbij gekomen, evenals Bistro 9 next 
door in het centrum van De Kwakel, 
Cin in Wonen aan de Vrouwenakker 
4 en last but not least Riga Ranch 
Paardenmelkerij aan Blokland 56 in 
Nieuwveen.
Qua Kunst en Ambacht vindt plaats 
in De Kwakel en haar directe om-
geving. Elke deelnemende locatie is 
goed zichtbaar aan de evenemen-
tenvlag aan de weg. Bezoekers kun-
nen bij iedere locatie de routefol-
der oppikken om de volgende stops 
te bepalen. Belangstellenden zijn 
welkom op zaterdag 28 en zondag 
29 oktober van 12.00 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op: www.
kunstindekwakel.nl

DTS online biedt persoonlijke 
hulp bij computerproblemen
Aalsmeer - Danny Tjoeng van DTS 
online (Desk Top Services) biedt be-
halve in de Haarlemmermeer even-
eens in de regio Amstelland, waar-
toe ook Uithoorn en Aalsmeer, zijn 
diensten op locatie aan bij het op-
lossen van alle vormen van com-
puterproblemen, software installa-
tie, netwerk opzetten en dergelijke 
bij diverse besturingssystemen. Dat 
doet hij voor bedrijven (klein-zake-
lijk), waaronder veel ZZP’ers, maar 
ook voor particulieren aan huis in 
de vorm van een thuisservice. En 
deze laatste groep PC-gebruikers 
die een beroep op hem doet wordt 
steeds groter. Als deskundig ICT-er 
doet Danny dat al bijna tien jaar in 
de Haarlemmermeer, Amstelveen en 
Amstelland vanuit zijn thuiskantoor 
in Hoofddorp. Vanwege toenemen-
de vraag in Uithoorn en Aalsmeer 
komt DTS online meer en meer in 
beeld bij potentiele opdrachtgevers 
in deze plaatsen. Mond op mond re-
clame heeft hem in dat opzicht geen 
windeieren opgeleverd, integendeel. 
Danny verleent deze dienstverlening 
professioneel met een persoonlijk 
tintje.

Keuzes
“Vóór 2008 was ik bij diverse be-
kende bedrijven onder andere in de 
marketing en sales werkzaam wat 
ook geïmplementeerd is in de ICT. 
Maar wat ik met en voor ICT deed 
kon ook voor een eigen klantenbe-
stand uitvoeren. Toen was de keu-
ze snel gemaakt en ben ik na enig 
onderzoek of het een haalbare kaart 
was, voor mezelf begonnen in de re-
gio. Dat pakte goed uit en ik had al 
vlug een behoorlijk klantenbestand 
opgebouwd. Dat kostte wel enig re-

clame maken van mijn kant in de 
vorm van fl yers en mededelingen 
in de lokale media, maar daarmee 
kreeg ik wel de nodige bekendheid”, 
legt Danny enthousiast uit. “Met de 
jaren groeide het klantenbestand 
en wel zodanig dat ik op een ze-
ker moment keuzes moest maken in 
de gebieden waar ik niet alleen de 
meeste opdrachtgevers had gevon-
den, maar waarbij ook de bereik-
baarheid een rol speelt. Het wordt 
alleen maar drukker op de weg en 
ik wil op tijd mijn afspraken nako-
men. Om al mijn klanten mijn hulp 
op computergebied op een per-
soonlijke manier goed te kunnen 
blijven aanbieden, waarvoor ik de 
nodige tijd uittrek, bleven uiteinde-
lijk Haarlemmermeer, Amstelveen 
en Amstelland als regio over. Dat 
kan ik goed bemannen. Ik bied im-
mers mijn diensten zonder perso-
neel aan en ben bovendien zelf het 
aanspreekpunt voor dienstverlening 
en natuurlijk ook de technische na-
zorg als dat nodig is. Dat doe ik ove-
rigens in helder en begrijpelijk taal-
gebruik. Veel van mijn (particuliere) 
klanten stellen het op prijs als ik dat 
doe in Jip en Janneke taal.”

Geen voorrijkosten
Danny oogt als een vertrouwd per-
soon die weet waarover hij praat en 
hij geeft aan zijn huidige klantenbe-
stand zeer te waarderen. Maar hij 
ziet binnen de regio Aalsmeer en 
Uithoorn nog wel wat ruimte voor 
meer expansie. Dit met als ach-
terliggende gedachte dat er altijd 
vraag is naar computerhulp waar 
niet veel bedrijven voor in de markt 
zijn die dat op deze manier doen. 
Vaak moeten mensen hun PC naar 
een winkel of bedrijf brengen voor 
onderhoud of oplossen van de pro-
blemen. Dat hoeft bij Danny niet. 
Hij komt langs. Daar komt bij dat 
hij geen voorrijkosten in rekening 
brengt bij een bezoek op locatie of 
aan huis. Hij ziet dat als iets wat be-
hoort bij zijn persoonlijke service.
Hebt u computerproblemen en wilt 
u snelle service aan huis of op het 
bedrijfsadres? Neem dan contact 
op met Danny Tjoeng voor over-
leg of het maken van een afspraak 
via 06-19902445 of danny@dtsonli-
ne.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.dtsonline.nl. 

Steven van Schilfgaarde opvolger
Lucas Vos stopt als CEO 
bij Royal FloraHolland
Aalsmeer - Lucas Vos kiest ervoor 
zijn functie als CEO van Royal Flora-
Holland te beëindigen. De raad van 
commissarissen van Royal FloraHol-
land is voornemens om Steven van 
Schilfgaarde per 1 januari 2018 te 
benoemen tot Chief Executive Offi -
cer van Royal FloraHolland.

Mooie ontwikkelingen 
Lucas Vos: “Ik heb genoten van de 
afgelopen vier jaar en kijk vol trots 
terug. Trots omdat we samen met 
kwekers, klanten en medewerkers 
de sierteeltsector sterker hebben 
gemaakt. Ik heb veel energie ge-
kregen van het lopen door onze vei-
linghallen met onze betrokken me-
dewerkers, of door de kassen en 
daar de passie van de kweker te 
voelen. We hebben mooie ontwik-
kelingen doorgemaakt. En ook af 
en toe harde keuzes moeten maken, 
maar altijd met het belang van de 
coöperatie scherp in het vizier. We 
zijn op de goede weg. Maar tegelij-
kertijd zijn we er nog niet. Waarom 
dan toch deze keuze? De fase waar 
Royal FloraHolland nu middenin zit 
is een fase van operationalisering. 
Dat vraagt om een ander soort lei-
derschap. Dus kies ik ervoor om te 
gaan. Dat is goed voor Royal Flora-
Holland en dat is goed voor mijzelf. 
Ik ga de gepassioneerde mensen uit 
deze sector ongeloofl ijk missen.”

Grote waarde
Jack Goossens, voorzitter van de 
raad van commissarissen: “Lucas 
Vos heeft de afgelopen vier jaar ver-
binding gebracht en richting gege-
ven in een tijd waarin wij dat nodig 

hadden. Dat is van grote waarde ge-
weest voor de coöperatie. Lucas ziet 
zichzelf niet als de aangewezen per-
soon als het gaat om de implemen-
tatie van de strategie en hij maakt 
ruimte voor een nieuwe chief exe-
cutive offi cer (CEO). Dat siert hem, 
als leider en als mens.“

Continuïteit en slagkracht
“Wij gaan als Royal FloraHolland nu 
een fase in waarin focus op onze 
kernactiviteiten en snelheid van im-
plementatie geboden zijn. Meer dan 
ooit is het nodig om onze coöperatie 
te versterken en op een meer eigen-
tijdse manier de leden inhoudelijk 
te betrekken. Daarnaast richten we 
ons op onze dagelijkse dienstverle-
ning. De sector digitaliseert in hoog 
tempo en wij zien voor Royal Flora-
Holland daarbij een vanzelfspreken-
de rol. Dat wordt van ons verwacht 
en dat is terecht. Met de benoe-
ming van Steven van Schilfgaarde 
kiezen we voor continuïteit én slag-
kracht. Steven heeft aangetoond dat 
hij de juiste kwaliteiten heeft om on-
ze strategie tot een succes te maken 
en daarbij de noodzakelijke versnel-
ling te realiseren. Hij kent de orga-
nisatie van binnenuit en maakt dus 
een vliegende start.”

Samenwerken in sierteeltsector
Steven van Schilfgaarde: “Royal Flo-
raHolland vervult als coöperatie een 
unieke functie. Ik zie veel mogelijk-
heden voor een prachtige toekomst. 
Door samen te werken in de sier-
teeltsector is er groei mogelijk voor 
een ieder en kunnen we gezamen-
lijk de gehele wereld voorzien van 

bloemen en planten. We creëren een 
onafhankelijk digitaal handelsplat-
form voor onze leden en hun klan-
ten. Daarbij richten we ons op het 
oplossen van problemen op de tuin. 
We organiseren de logistiek op de 
marktplaats. Daarbij dragen we zorg 
voor optimale prijsvorming en groei. 
De ontwikkelingen gaan snel en wij 
moeten als coöperatie voorop lopen 
in het vormgeven en gebruik maken 
van nieuwe mogelijkheden. Dat bete-
kent ook dat we keuzes maken, ons 
richten op onze kernactiviteiten, om 
de noodzakelijke snelheid te genere-
ren in de vernieuwing.” De onderne-
mingsraad van Royal FloraHolland is 
advies gevraagd over de benoeming. 
Over de opvolging van de chief fi -
nancial offi cer zal in een later stadi-
um een mededeling worden gedaan.

Lucas Vos (links) en Steven van 
Schilfgaarde.



‘De teller moet naar o!’
Meer dan 100 kinderen 
op wachtlijst Pleegzorg
Aalsmeer - In de regio Amsterdam 
wachten te veel kinderen te lang 
op een thuis. Momenteel staan er 
in deze regio meer dan 100 kinde-
ren op de wachtlijst. Het tekort aan 
pleegouders loopt op door verschil-
lende maatschappelijke ontwikke-
lingen. Pleegzorg luidt de noodklok: 
Het tekort aan pleegzinnen loopt 
verder op
Zo worden er vaker pleegouders 
gezocht voor kinderen van vluch-
telingen die door een trauma (tijde-
lijk) niet voor hun kinderen kunnen 
zorgen en neemt de druk op pleeg-
zorg ook toe door meer vechtschei-
dingen. Pleegouders zijn harder no-
dig dan ooit.

Wervingscampagne
Daarom is Spirit Pleegzorg een 
nieuwe wervingscampagne gestart: 
‘De teller moet naar 0! 100 kinde-
ren wachten op een thuis’. Doel van 
deze campagne is nieuwe pleegou-
ders te werven. Door een realistisch 
beeld te geven van wat het pleegou-
derschap inhoudt - de mooie kanten 
van het pleegouderschap en ook 
de soms lastige momenten. Daar-
voor zijn er portretten gemaakt van 

pleegouders met verschillende ge-
zinssamenstellingen en leeftijden: 
iedereen kan immers pleegouder 
worden. De belangrijkste voorwaar-
den zijn dat je minimaal 21 jaar bent 
en een pleegkind een stabiele en 
veilige leefsituatie kan bieden.
Veelgestelde vragen
Veel mensen die het pleegouder-
schap overwegen hebben vragen. 
Deze veelgestelde vragen beant-
woorden de pleegouders zelf op de 
campagnesite. Niet op alle vragen 
is een eenduidig antwoord te geven 
en de meningen kunnen verschillen. 
Zo is er ook ruimte voor de soms 
lastige kanten van pleegzorg: ’Wat is 
er niet leuk aan pleegouderschap?’ 

Meer weten?
Ga naar www.spirit.nl/pleegouders. 
Op deze site staat onder andere 
het campagnespotje ‘De teller moet 
naar 0’. Met dit indringende film-
pje wordt de noodzaak voor meer 
pleegouders in beeld gebracht. 
Zangeres Anouk stelde geheel be-
langeloos een nummer ter beschik-
king. De gemeente Aalsmeer onder-
steunt deze wervingscampagne van 
harte.

Elk weekend open
Winter in Bezoekerscentrum 
Nieuwkoopse Plassen
Streek - Natuurmonumenten sluit 
na een mooi seizoen de zomerpe-
riode tevreden af. Beheerder Ni-
cole Hoven:”Er zijn veel activitei-
ten geweest in en rondom het Be-
zoekerscentrum. Er is volop gevaren 
en menig bezoeker genoot van de-
ze prachtige ervaring op het water.”
De komende winterperiode zet Na-
tuurmonumenten het Bezoekers-
centrum in ‘de winterstand’. Hoven: 
“Vanaf woensdag 1 november tot 1 
april gelden in Nieuwkoop gewijzig-
de openingstijden. Bezoekers kun-
nen in deze winterperiode elk week-
end bij ons terecht van 12.00 tot 
16.00 uur.” In de vakantietijd zijn er 
ook activiteiten, zoals de Oerr Vet-
te Vogel Dag op donderdag 28 de-
cember. Kinderen van 4 tot en met 
12 jaar en hun (groot)ouders ma-
ken tijdens dit jeugdevenement vo-
gelsnacks. Tijdens deze dag gaan de 
deuren van het bezoekerscentrum 
bovendien al om 10.00 uur open. 

Bikkelvaartochten
Ervaren hoe de winter de Nieuw-
koopse Plassen in zijn greep heeft? 
Zelfs in de wintermaanden kun je 
mee het water op! Tijdens de vaar-
tocht kun je vogels bewonderen die 
de winter op de plassen doorbren-
gen. Halverwege stappen we uit 
voor een korte wandeling om even 
op te warmen. Een zelfgebakken 

Uniek Barbie evenement
Aalsmeer - Zondag 29 oktober is 
een unieke gelegenheid voor al-
le liefhebbers en verzamelaars van 
Barbie, haar familie en aanverwan-
te artikelen om elkaar wederom te 
treffen en Halloween samen met 
Barbie en Ken te vieren. Ook Sin-
dy, Fleur, Tonner poppen en andere 
merken zullen tijdens dit evenement 
ruimschoots vertegenwoordigd zijn!
Barbie en haar familie vormen als 
sinds 1959 voor vele liefhebbers van 
deze pop een gewild speel of col-
lectors item. Kinderen creëren hun 
eigen ‘Barbie-wereld’ en de volwas-
sen verzamelaars doen dit op late-
re leeftijd nog eens dunnetjes over. 
Een pop die werkelijk tot ieders ver-
beelding spreekt.
 
Uitgebreide collectie
In de Verenigde Staten is barbie een 
rage en in Nederland is de pop van 
Mattel de laatste jaren ook sterk in 
opkomst gekomen. En niet alleen bij 
de kinderen. Voor de volwassenen 
Barbie liefhebbers komt Mattel al 
jaren uit met verschillende series. En 
ieder jaar lijkt Barbie nog mooier te 
worden en is er meer in de specia-
le ‘collector-edities’ verkrijgbaar. Zo 
zijn er bijvoorbeeld speciale Barbies 
van diverse mode ontwerpers ver-
schenen, beroemdheden, film edi-
ties, Barbies met Swarovski kristal-
len, Disney edities, Landen Barbies 
en de reproducties van de allereer-
ste Barbies die zijn verschenen in 
de jaren zestig en zeventig. Op het 
evenement zal voor de verkoop een 
zeer uitgebreide collectie aanwezig 
zijn van de speciale collectors (ver-
zamelaars) poppen, speelbarbies en 
speciale barbies welke alleen in het 
buitenland zijn verschenen. Maar 
ook kleding, accessoires, meube-
len, koffertjes, boeken, oude bar-
bies van vroeger (vintage), kleding 
uit de jaren zestig, zeventig en la-

ter en speciale (vintage) items wel-
ke alleen in de USA zijn verschenen. 
Ook zullen veel barbies tegen spe-
ciale goedkope actieprijzen worden 
aangeboden.
 
Vintage spullen
Er wordt tevens een grote en unie-
ke vintage collectie aangeboden 
met bijzondere items! Barbiepop-
pen vanaf nummer twee, Francie’s, 
Skipper, Ken’s, Tutti/Todd, meer dan 
300 vintage kledingsets voor Barbie, 
Ken, Skipper, Julia, alsmede apar-
te items uit de USA, Japan en an-
dere landen. Maar ook de voorgan-
ger van Barbie, genaamd Bild Lilli is 
aanwezig. Er zitten zeer vele unie-
ke stukken bij, welke voor iedere 
verzamelaar al een droom zijn om 
gewoon eens keer te kunnen zien! 
Ook van de speciale fashion model  
barbies is een zeer ruime collectie 
aanwezig. Deze zijn gebaseerd op 
de oude barbies van vroeger, maar 
zitten letterlijk en figuurlijk in een 
nieuw jasje. Tevens is er een zeer 
grote collectie aan Fleur, Sindy, In-
tegrity, Monster High en Tyler Went-
worth poppen aanwezig, alsmede 
bijbehorende meubelen, voertuigen 
en accessoires. Sommige van deze 
poppen zijn een duidelijke tegen-
hanger van Barbie en waren ook al 
in de jaren zeventig en tachtig zeer 
populair in Nederland.
]
Verlotingen en taxaties
Er wordt groots uitgepakt en is er 
dus nog veel meer, onder andere 
verlotingen, taxaties oude barbies, 
op de foto met barbie en een gezel-
lige koffiehoek. Locatie is Dorpshuis 
Marijke aan de Oude Venneperweg 
24 te Burgerveen (centraal gele-
gen tussen Leiden, Schiphol, Hoofd-
dorp en Nieuw-Vennep). De zaal is 
geopend voor publiek van 10.00 tot 
16.00 uur. De entree is gratis.

Inschrijven vanaf nu mogelijk
Dichters maken theater in 
cultureel café Bacchus
Aalsmeer - De Gedichtendag 2018 
vindt plaats op donderdag 25 januari 
in cultureel café Bacchus. Hoe aan-
trekkelijk zou het zijn om in de ko-
mende donkere dagen een gedicht 
te schrijven, je creatieve kant ten 
gehore te brengen op het intieme 
podium van Bacchus te Aalsmeer 
en het applaus in ontvangst te ne-
men. De werkgroep Podiumkun-
sten en Literatuur nodigt je uit om 
een gedicht te schrijven op het the-
ma ‘Theater’, het motto ‘Uitstromend 
in het pluche van de zaal’. Lever je 
gedicht aan in Garamond 24 op re-

gelafstand 1 bij Marijke Harema-
ker, Haremakerjcp@hetnet.nl. De 
sluitingsdatum is 1 januari 2018. Je 
brengt zelf je gedicht voor het voet-
licht of stuurt een vervanger. Mocht 
je er muziek bij willen gebruiken 
dan dient dat van tevoren kenbaar 
gemaakt te worden zodat dit met de 
technicus kort kan worden gesloten. 
Na de pauze wordt het thema los-
gelaten en volgt een tweede perfor-
mance. Zoek naar poëtische woor-
den die theatraal verbeelden wat je 
ondergaat in het donker van de zaal 
of in het licht van de spotlights.

Er is leuk werk voor jong en oud en voor elk wat wils.

Weekend van 4 en 5 november
Nationale Natuurwerkdag
Regio - Al minstens 15 jaar wordt 
op de eerste zaterdag  van novem-
ber de nationale natuurwerkdag ge-
houden.  Het  is volop tijd om te 
hooien, te snoeien en te knotten. 
Vorig jaar deden in heel Nederland 
meer dan 12.000 mensen mee op 
circa 1000 locaties. Ook in en om 
de Haarlemmermeer wordt al sinds 
jaar en dag  ecologisch natuurbe-
heer gedaan. Bij Stichting Meer 
Groen is het elke dag natuurwerk-
dag, maar op en rond 4 november 
worden graag veel mensen welkom 
geheten die ook een keer willen er-
varen hoe leuk het is. Dat kan in-
dividueel, als maatschappelijke sta-
ge, in de vorm van een alternatief 
verjaardagsfeestje, als bedrijvenuit-
je, als team buildings dag en maak 
er een gezellige actieve familiedag 
van.
De mogelijkheden op en rond za-
terdag 4 november zijn in Haarlem-
mermeer:
-  Oever-, orchideeën- en bosbe-

heer in de recreatie gebieden 
van Spaarnwoude: het Groene 
Carré, de Groene Weelde met de 
mogelijkheid van een pannen-
koekenlunch als pauze ’activiteit’.

-  Werken aan een bijzonder rot-
senbiotoop in Hoofddorp om het 
geschikt te maken voor ringslan-
gen, muurhagedissen, vetplan-
ten en varens ( het Stenenveld in 
Bornholm). Hier wordt ook regel-
matig op maandag of donderdag 
aan gewerkt.

-  Bouwen van insectenhotels op 
De Heimanshof, met natuur-
lijk ook een rondleiding en de 
mogelijkheid van andere werk-
zaamheden zoals bomen knot-
ten.

-  Werken in de groente-, vlinder- 
en natuurtuin van het meest 
duurzame  kantoren park van 
Europa: Park 2020, vlak achter 
station Hoofddorp.  Hier wordt 
ook elke dinsdag gewerkt.

Bij alle projecten zijn kinderen wel-
kom. De ervaring is dat het zeer vol-
doening scheppend is om samen 
een uitdaging aan te gaan en  te 
merken dat er zoveel meer werk uit 
je handen komt, dan dat je dacht te 
kunnen. Opgave via www.natuur-
werkdag.nl. Kijk voor meer informa-
tie ook op de website. Voor contact: 
info@stichtingmeergroen.nl of bel 
06-48226490.

Meezingen met de Remband
Oude Meer - Het was een regen-
achtige en sombere dag afgelo-
pen zondag 22 oktober. Echt weer 
om binnen activiteiten te onderne-
men. Bijvoorbeeld naar een con-
cert gaan en dit kon in The Shack 
in Oude Meer, waar overigens iede-
re zondagmiddag livemuziek is. Dit 
keer gingen de spots aan voor de 
Remband en het optreden van deze 
formatie met grotendeels Aalsmeer-
se muzikanten trok heel veel bezoe-
kers naar de sfeervolle horecazaak 
aan de Ringvaart. Het was super-
druk. Alle krukken waren bezet en 
het meeste publiek moest genoe-
gen nemen met een staplaats. Niet 

gek overigens, want The Shack trak-
teert altijd op bands waar stilstaan 
onmogelijk blijft en dansen heel ge-
woon is. 
Dit keer werden vooral de vocalen 
van de aanwezigen getest. Onster-
felijke muziek ofwel tijdloze num-
mers van Procol Harum, The Doors 
en onder andere Joe Cocker brach-
ten de bezoekers terug in de ja-
ren zeventig. En wie kan deze lied-
jes, in ieder geval de refreinen, nou 
niet meezingen? Een heerlijke mid-
dag met zanger Hans, Remco op pi-
ano, Ab op bas, Remco op gitaar en 
Ron op drums. Regen zondagmid-
dag? Niks van gemerkt…

Gevarieerde try-out Flora en 
Sursum Corda in Dorpshuis 
Kudelstaart - Meestal treden ze elk 
apart op, maar afgelopen zaterdag 
21 oktober hadden de muziekver-
enigingen Sursum Corda en Flora 
de krachten gebundeld om te trak-
teren op een sfeervol dubbelcon-
cert. Het leverde een gevarieerde 
presentatie op waar het publiek in 
het Dorpshuis zichtbaar van genoot. 
Het concert van beide verenigingen 
was eigenlijk een try-out, een voor-
bereiding op aankomende concour-
sen. Muziekvereniging Sursum Cor-
da gaat in november deelnemen 
aan een concours in Zaandam en 

muziekvereniging Flora gaat optre-
den tijdens een muziekfestival in 
Schoonhoven, eveneens in novem-
ber. Met het dubbelconcert konden 
de puntjes op de ‘i’ gezet worden. 
Het was dus eigenlijk een ‘openba-
re les’ voor alle muzikanten, maar dit 
maakte de bezoekers dit niet. Juist 
leuk om weer eens te zien waar we-
kelijks hun familieleden en/of vrien-
den met heel veel plezier voor repe-
teren. Succes allemaal in november. 
Laat ze een ‘muzikaal poepie’ rui-
ken!
Foto: www.kicksfotos.nl

broodje en een beker warme cho-
colademelk dragen hier héérlijk aan 
bij. Na afloop staat er een kop erw-
tensoep klaar. Kom en beleef de 
winter vanuit een open fluisterboot.

Feestdagen
De openingstijden rondom de feest-
dagen zijn ook aangepast. Het be-
zoekerscentrum blijft gesloten op 
Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag 
en op Oud- en Nieuwjaarsdag. Kijk 
voor actuele openingstijden en de 
volledige winterprogrammering van 
het bezoekerscentrum op www.na-
tuurmonumenten.nl/nieuwkoop.

Foto: Rob Doolaard_
Natuurmonumenten.

2e katern

Even alles vergeten omdat 
papa je neus opeet
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn. 
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders

www.kinderfonds.nl
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3 Winkeldieven 
aangehouden

Aalsmeer - Op dinsdag 17 ok-
tober is om half tien in de och-
tend een winkeldief op heter-
daad betreft. Een 49-jarige inwo-
ner dacht zonder te betalen met 
enkele goederen de super op het 
Praamplein uit te kunnen lopen. 
In dezelfde super is op donder-
dag 19 oktober om acht uur in 
de avond opnieuw een winkeldief 
overgedragen aan de politie. Het 
betreft een 32-jarige man zonder 
vaste woon- of verblijfplaats. Een 
even oude man, ook zonder vas-
te woon- of verblijfplaats, heeft 
op donderdag om een uur ’s mid-
dags in een supermarkt in de Op-
helialaan spulletjes in zijn zakken 
gestopt en wilde er zonder deze 
te betalen vandoor gaan. De drie 
winkeldieven moeten zich allen 
verantwoorden bij de rechter en 
ze hebben winkelverboden voor 
een jaar gekregen. 

Fietsdief betrapt
Aalsmeer - Op zaterdag 21 okto-
ber om een uur in de nacht zagen 
agenten een man op een vouw-
fiets het terrein van een jachtha-
ven aan de Stommeerweg afrij-
den. De fietser werd tot stoppen 
gemaand. Bijna direct verklaar-
de de 27-jarige man uit Zaan-
dam de vouwfiets net gestolen 
te hebben. Op heterdaad betrapt 
dus. Hij is aangehouden en moet 
zich verantwoorden bij de rechter. 
De fiets in inmiddels retour bij de 
rechtmatige eigenaar. 

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 21 op zondag 22 okto-
ber is een fiets gestolen vanaf de 
Aalsmeerderweg, nabij de Kerk-
weg. Het betreft een damesfiets 
van het merk Cortina transport 
en legergroen van kleur. De fiets 
heeft een zadel met een blok-
patroon in de kleuren zwart met 
grijs. De fiets is mat afgewerkt en 
het registratienummer eindigt op 
542. De diefstal heeft tussen tien 
uur ’s avonds en half acht zon-
dagmorgen plaatsgevonden. De 
fiets ergens zien staan of moge-
lijk de diefstal gezien? De politie 
en natuurlijk de eigenaar horen 
het graag via 0900-8844.

Naar ziekenhuis 
na val van trap

Aalsmeer - Op vrijdag 20 okto-
ber rond tien uur in de ochtend 
zijn de hulpdiensten gevraagd te 
gaan naar de Willem Alexander-
straat waar een ongeval zou heb-
ben plaatsgevonden, waarbij een 
persoon gewond was geraakt. De 
politie en de ambulancedienst zijn 
ter plaatse gedaan. Een 72-jarige 
inwoner bleek tijdens werkzaam-
heden van een trap te zijn geval-
len en hard op de vloer terecht te 
zijn gekomen. De man is per am-
bulance naar het ziekenhuis ver-
voerd met onbekend letsel. 

Getuigen gezocht!
Fietser slaat 

vrouw in gezicht
Aalsmeer - Op zondag 22 okto-
ber tussen één uur en kwart over 
een ’s middags is een inwoonster 
in haar gezicht geslagen door een 
fietser. De automobiliste wilde het 
Raadhuisplein afrijden via de op-
haalbrug naar de Van Cleeffka-
de. Een fietser kwam haar op de 
(smalle) brug tegemoet en was 
het waarschijnlijk niet eens met 
haar rijgedrag. De man was flink 
aan het schelden, waarop de in-
woonster het raampje van haar 
auto opende om te vragen wat er 
aan de hand was. Hier kreeg zij 
geen kans voor. De fietser haal-
de direct uit en gaf de vrouw een 
vuistslag in haar gezicht. De in-
woonster heeft verwondingen op-
gelopen aan haar wang en lip-
pen. Ondanks dat het rond ge-
noemd tijdstip hard regende, lie-
pen er mensen op het Raadhuis-
plein die de mishandeling heb-
ben zien gebeuren. Onder andere 
werd de inwoonster aangespro-
ken door een Engels sprekend 
echtpaar die de fietser betitelde 
als “crazy man”. Ook liet in de na-
bijheid een man zijn hond uit. Mo-
gelijk heeft hij de fietser herkend, 
want de mishandelde vrouw was 
volkomen van slag en verward. 
Er is wel enigszins een signale-
ment bekend: De fietser is onge-
veer 40 tot 50 jaar oud, heeft don-
kerbruin haar wat er onverzorgd 
uit zag. Hij heeft een normaal 
postuur en sprak Nederlands. De 
man droeg een groene jas en had 
slippers aan. Hopelijk willen ge-
noemde getuigen of andere inwo-
ners die de mishandeling hebben 
gezien, zich melden bij de politie 
via 0900-8844. Uiteraard mag de 
fietser zelf ook zijn verhaal komen 
doen bij het politiebureau aan de 
Dreef. De in het gezicht gesla-
gen inwoonster maakt het rede-
lijk. Ze is nog steeds beduusd dat 
dit haar overkomen is. 

Getuigen gezocht!
Katers Snow 
mishandeld

Aalsmeer - Een oproep werd af-
gelopen zaterdag 21 oktober ge-
daan op facebook. Kater Snow 
was niet thuis gekomen bij zijn 
baasjes in de Begoniastraat en 
dit was heel ongebruikelijk. Snow 
blijft altijd dicht bij huis. Het he-
le weekend is gezocht naar Snow 
en was er die vreselijke onzeker-
heid waar hij was en of hij nog in 
leven was.
Op maandag 23 oktober was er 
het antwoord, opluchting en af-
grijzen. Snow meldde zich al mi-
auwend aan de andere kant van 
de schutting. Wit was de ka-
ter niet meer, onverlaten hebben 
het dier mishandeld en bespoten 
met gele verf. Ook was Snow he-
lemaal nat en duidelijk uitgeput. 
Onbegrijpelijk, wie doet nou zo 
iets? Direct is Snow naar de die-
renarts gebracht. Deze heeft de 
kater schoon gemaakt met Bio-
tex. De gele verf is er uit, maar 
er is meer. Het dier was niet nat 
van water, maar is overgoten met 
benzine. Besloten is om Snow 
een nachtje te laten blijven bij de 
dierenarts om in de gaten te hou-
den of hij benzine heeft binnen 
gekregen.

Ondezoek
Uiteraard is aangifte gedaan van 
deze ziekelijke dierenmishande-
ling bij de politie. Er loopt een 
onderzoek. Maar hulp van inwo-
ners wordt ook bijzonder op prijs 
gesteld. Wie heeft zaterdagmid-
dag of -avond gezien dat Snow 
werd gepakt (waarschijnlijk aan 
zijn staart vast gegrepen, want 
hier mag niet meer aangekomen 
worden), iets gezien of gehoord 
van de mishandeling in nabijheid 
van de Begoniastraat? Iedere tip 
is welkom, dit is te gruwelijk om 
niet bestraft te worden. De politie 
is bereikbaar via 0900-8844.

Japanlaan en kruising N201
Informatieavond over komst 
2 arbeidsmigrantenlogies
Aalsmeer - Op dinsdag 31 oktober 
organiseert de gemeente een in-
loop/informatieavond over arbeids-
migrantenlogies op Green Park 
Aalsmeer. Belangstellenden zijn 
tussen 19.00 en 21.00 uur van har-
te welkom in The Beach om vragen 
te stellen en in gesprek te gaan met 
bestuurders en medewerkers van 
de gemeente, de initiatiefnemers 
en de toekomstige beheerders van 
de logieslocaties en bedrijven uit de 
regio die arbeidsmigranten in dienst 
hebben. 
Arbeidsmigranten zijn belangrijk 
en onmisbaar voor veel bedrijven 
in deze regio. Gemeente en bedrij-
ven met arbeidsmigranten in dienst 
hebben de wens om de huisvesting 
verantwoord en veilig te regelen. Dit 
is in het belang van de arbeidsmi-

granten én van de omgeving.
De gemeenteraad heeft op 7 ju-
li 2016 de gewijzigde structuurvisie 
Green Park Aalsmeer vastgesteld. 
Hierin staat dat op bedrijventerrein 
Green Park Aalsmeer maximaal 600 
bedden voor arbeidsmigranten wor-
den gerealiseerd. Hiervoor zijn drie 
locaties aangewezen, overigens niet 
alleen voor arbeidsmigranten, maar 
ook voor andere doelgroepen. Op 
korte termijn worden twee locaties 
gerealiseerd. Eén aan de Japan-
laan en één bij de kruising van de 
Legmeerdijk met de nieuwe N201. 
Voor de locatie aan de Japanlaan is 
een omgevingsvergunning aange-
vraagd.
Allen welkom op 31 oktober tussen 
19.00 en 21.00 uur in The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a.

Komt er een tweede supermarkt?
Dorpsoverleg Kudelstaart over 
(nieuwe) ontwikkelingen
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart nodigt belangstellende 
inwoners van Kudelstaart uit voor 
het Dorpsoverleg op maandag 6 
november vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis. De avond is een week 
verschoven omdat op 30 oktober 
de gemeente Aalsmeer een avond 
over de toekomst van Aalsmeer 
en Kudelstaart organiseert in het 
Dorpshuis. Sinds de laatste verga-
dering zijn er weer voldoende pun-
ten om inwoners over bij te pra-
ten. Eerst wordt het woord gege-
ven aan de heer Bruijnes van Veilig 
Verkeer Nederland, daarna worden 
de uitkomsten van de fietsschouw 
van juni besproken. Ook zullen in-

woners wel nieuwsgierig zijn naar 
de ontwikkelingen in hun woonom-
geving; komt er nu wel of niet een 
doorsteek van de Westeinder naar 
de Drecht? Waar is het Waterschap 
allemaal mee bezig? Ook infomeert 
de Dorpsraad over het onderzoek 
voor de mogelijke komst van een 
tweede supermarkt, de bouwplan-
nen en alles wat de leefomgeving 
raakt. Na de pauze is er voldoen-
de ruimte voor vragen en sugges-
ties. Het bestuur van de Dorpsraad 
rekent weer op veel betrokkenheid 
bij het wel en wee in het mooie dorp 
Kudelstaart. U komt toch ook?
Contactadres: Jaap Overbeek, tel. 
06-22507107

Nieuwbouw in Polderzoom in volle gang.

Verder ontwikkelen van regio

Er mag weer gebouwd 
worden rond Schiphol
Aalsmeer - Demissionair staats-
secretaris Dijksma heeft het Lucht-
havenindelingbesluit Schiphol (LIB) 
ter vaststelling aan de Koning aan-
geboden. Het besluit treedt per 1 ja-
nuari 2018 in werking. Dat betekent 
dat er weer gebouwd kan worden 
in de nabijheid van Schiphol. Gede-
puteerde Ruimtelijke Ordening Joke 
Geldhof: “Ik ben blij dat deze dyna-
mische regio zich nu weer verder 
kan ontwikkelen. Een groot aantal 
woningbouwplannen dat vastliep op 
de strenge regels van het Rijk, kan 
nu van start. Dit draagt bij aan een 
sterke metropoolregio Amsterdam, 
mét voldoende woningen én een 
sterke luchthaven.”

Door het Luchthavenindelingbesluit 
kunnen woonkernen waar de vitali-
teit onder druk staat, zich weer ont-
wikkelen. Geldhof: “Er komt weer 
ruimte voor noodzakelijke, klein-
schalige woningbouw in de direc-
te omgeving van Schiphol. Dat is 
hard nodig.” Dorpen als Zwanen-
burg en Rijsenhout krijgen hierdoor 
hun langverwachte impuls. Onder 
aanvoering van de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Amster-
dam en Haarlemmermeer is hier de 
afgelopen jaren in samenwerking 

met 18 gemeenten en de provincie 
Zuid-Holland hard aan gewerkt.

Transformeren kantoren
Voor het gebied verder van de lucht-
haven gelegen vervalt het verbod op 
transformatie van niet geluidgevoe-
lige gebouwen als fabrieken naar 
geluidgevoelige bebouwing zoals 
woningen. Daarmee kunnen ver-
pauperde bedrijventerreinen en 
leegstaande kantoren getransfor-
meerd worden tot woningen. Ook 
een project als de herinrichting van 
het Havenstraat-gebied in Amster-
dam wordt daarmee mogelijk ge-
maakt.

Zorgvuldig afwegen
Uiteraard zullen provincies en ge-
meenten in verband met de ge-
luidsbelasting zorgvuldig blijven af-
wegen waar wel en niet gebouwd 
kan worden in het gebied rondom 
Schiphol. Ook hebben de provincies 
en gemeenten afspraken gemaakt 
over de informatie die toekomsti-
ge bewoners moeten krijgen. Ver-
der zijn er afspraken gemaakt over 
de manier waarop wordt omgegaan 
met eventuele klachten en het voor-
komen van extra kosten voor de 
luchtvaartsector.

Brandje in Elektrakast
Aalsmeer - Woensdag 18 okto-
ber even voor half 12 zijn de brand-
weer en de politie opgeroepen voor 
brand in een elektrakast langs de 
Aalsmeerderweg. Een deel van 
Aalsmeerderweg en de achterlig-
gende wijk, waaronder de Juliana-
laan, was daardoor zonder stroom 
komen te zitten. Toen de brandweer 
ter plaatse kwam, was het vuur al 

nagenoeg uit. De brandweer heeft 
de vlammen geblust. Netbeheerder 
Liander is ter plaatse gekomen om 
de schade in de kast te herstellen.
Hoe de brand heeft kunnen ont-
staan is nog onbekend. Mogelijk 
speelt kortsluiting een rol. Er wordt 
onderzoek gedaan.
Bron: Brandweer Aalsmeer
Foto: KaWijKo Media

Gemeenten en Waterschap
Samen werken aan een 
klimaatbestendige regio
Aalsmeer - De gemeente, het wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht en 
veertien regiogemeenten werken 
samen aan een klimaatbestendi-
ge regio. Door klimaatverandering 
worden de zomers steeds droger en 
warmer en duren ze langer. Daar-
naast vallen er steeds zwaardere re-
genbuien. De gemeenten en Wa-
terschap AGV onderzoeken aan de 
hand van een stresstest de kwets-
baarheid van de regio als het gaat 
om wateroverlast en hittestress. Al-
le gemeenten moeten in 2019 een 
stresstest hebben gedaan. Dit komt 
voort uit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie dat afgelopen Prinsjesdag 
is gepresenteerd. Wethouder Jop 
Kluis: “Naast dat we werken aan het 
terugdringen van CO2 moeten we 
ook voorbereid zijn op de klimaat-

veranderingen die op dit moment 
al plaatsvinden. Met deze stresstest 
wordt dit zichtbaar gemaakt en kun-
nen we ons zo goed mogelijk voor-
bereiden op de gevolgen hiervan. 
Ook inwoners kunnen hier aan bij-
drage door tuinen minder te bestra-
ten en regentonnen te plaatsen.”

Stresstest geeft inzicht
De stresstest laat zien waar in de 
regio gebieden kwetsbaar zijn voor 
klimaatverandering. De resultaten 
worden gepresenteerd in een digi-
tale klimaatatlas die eind van dit jaar 
online beschikbaar komt. Zo kun-
nen gemeenten en het Waterschap 
bepalen of en waar ze aan de slag 
gaan. Ook inwoners kunnen zien of 
hun perceel, woning of straat kli-
maatbestendig is.

Dijkverbetering binnen Rijnland
Veel belangstelling voor 
excursie Stommeerkade
Aalsmeer - Van 18 tot en met 25 
oktober was de Week van Ons wa-
ter, een initiatief van de water-
schappen, waterbedrijven, water-
musea, Rijkswaterstaat, provincies, 
gemeentes, ministerie van Infra-
structuur en Milieu, Unie van Water-
schappen, Vewin, VNG en IPO. Bin-
nen deze week vragen de partijen 
aandacht voor waterbeheer in Ne-
derland. Dit keer stonden de the-
ma’s wateroverlast en waterveilig-
heid centraal. Binnen dit kader or-
ganiseerde het cluster DiRK (Dijk-
verbeteringen Regionale Keringen) 
op vrijdag 20 oktober een excursie 
op de Stommeerkade waar op dit 
moment aan de dijk gewerkt wordt.
 
Binnen en buiten
Verdeeld over twee groepen zijn ge-
durende de dag ruim 40 geïnteres-
seerden (bewoners uit Aalsmeer en 
Kudelstaart, maar ook enkelen van 
buiten de regio) meegenomen in 
het werk van de dijkverbeteringen 
binnen Rijnland. In de bouwkeet 
van de aannemer werd eerst uitleg 
gegeven over de rol van het water-
schap in het algemeen, de inkom-
sten en uitgaven en de opgave spe-
cifiek voor waterveiligheid. Na een 
uitleg over de opgave en de maatre-
gelen voor de Horn- en Stommeer-

polder welke beschermt wordt door 
de Stommeerkade, konden deelne-
mers buiten in het veld zien hoe de 
dijk verbetert werd.
 
Waardering
“Nooit geweten dat mijn huis bijna 
4 meter onder NAP ligt! Brrrr”, was 
een opmerking van één van de be-
zoekers. En: “Nooit geweten wat het 
Waterschap allemaal uitvoert, erg 
interessant”. Ook werd een com-
pliment gegeven: “Je kunt merken 
dat het Waterschap veel de omge-
ving betrekt in haar werk, jullie be-
denken niet alles meer vanaf kan-
toor zonder afstemming.” De be-
zoekers waardeerden de uitleg die 
werd gegeven over hoe hun Water-
schap werkt en welke uitdagingen 
deze heeft voor de toekomst. Vooral 
de afwisseling met de praktijk bui-
ten werd heel positief ontvangen. 
Tijdens de excursie konden de be-
zoekers door en langs de tuinen van 
particulieren lopen om het werk te 
bekijken. De perceeleigenaren heb-
ben ook op dit vlak meegewerkt aan 
het mogelijk maken van de excursie 
én aan het versterken van de dijk. 
Ze hebben er veel struiken en bo-
men voor moeten inleveren. In het 
voorjaar wacht vast een grondige 
herinrichting van de tuinen.

Ontwikkeling Hornmeer in 2 fases
Bouw kindcentrum Triade 
heeft half jaar vertraging
Aalsmeer - In de commissie Ruim-
te en Beleid op dinsdag 17 oktober 
is gesproken over het aanvullende 
krediet dat gevraagd wordt voor de 
nieuwbouw van Triade op het voor-
malige voetbalterrein aan de Dreef. 
Een eerste aanbestedingsronde le-
verde geen inschrijvingen op en in 
een tweede poging zijn enkele aan-
nemers gericht aangeschreven. De 
laagste inschrijving bleek nog ruim 
boven het beschikbare budget te 
zijn. Het schoolbestuur heeft vervol-
gens in overleg met de aannemer 
en architect onderzocht welke be-
zuinigingen op het ontwerp en be-
stek mogelijk zijn, zonder onevenre-
dig op de gewenste duurzaamheid 
en overige kwaliteiten in te boeten. 
Het resultaat is dat een aanvullend 
krediet nodig is van 420.000 euro. 
Het CDA, AB en de VVD gaven aan 
groen licht te willen geven, maar 
PACT gaf aan minder vertrouwen 
in het college te hebben. De fractie 
wilde meer informatie over de be-

zuinigingen en meer garantie over 
de te behouden kwaliteit. Het zou 
toch zonde zijn als er nu bezuinigd 
wordt en een paar jaar na de inge-
bruikname toch weer geld nodig is 
om verbeteringen uit te voeren. 
De bouw van het kindcentrum heeft 
overigens een vertraging van zeker 
een half jaar. Buiten de moeizame 
start qua aanbesteding noemde de 
wethouder het tekort aan heipalen 
een oorzaak van de latere aanvang. 
Het ligt nu in de planning dat de 
scholen in de zomer van 2019 hun 
intrek kunnen nemen in Triade. De 
vertraging heeft ook gevolgen voor 
de ontwikkeling van het gebied in 
de Meervalstraat en de Roerdom-
plaan. Besloten is dit plan in twee 
fases te gaan ontwikkelen. Als eer-
ste wordt gestart met de bouw van 
een seniorencomplex. Het extra kre-
diet voor Triade gaat ter vaststel-
ling naar de vergadering van de ge-
meenteraad op donderdag 2 no-
vember, maar niet als hamerstuk.





Amstelveen - In de herfstvakan-
tie komt Theatergroep Heldhaftig 
(Martin Soeters (bespeler van tv-
ster Raaf) en Arthur Geesing (Wolf-
je) met maar liefst twee voorstellin-
gen naar het Amstelveens Poppen-
theater. Martin speelt de nieuwe 
poppentheatervoorstelling ‘Ik kom 
je opeten’, naar het prentenboek 
van Tony Ross. ‘Ik kom je opeten’ is 
een griezelig grappige voorstelling, 
waarin niets is wat het lijkt en wordt 

gespeeld in een fantastisch decor 
met ingenieuze vondsten ontwor-
pen door Siem van Leeuwen (Zilve-
ren Krekel voor Knuffelbos).

Zondag is ’Held’ te zien. In hun was-
serette spelen Art en Mart het ver-
haal van Ezel en Wezel. De bepaald 
niet stoere Ezel wordt door alle bos-
dieren tot held uitgeroepen, maar 
wil hij dat wel? En dan is daar We-
zel, die zichzelf als het enige held-
haftige dier in het bos ziet. De voor-
stelling is een combinatie van ko-
misch poppenspel en een bijzon-
dere vormgeving over de keuze om 
held te zijn. ‘Ik kom je opeten’ is te 
zien op donderdag 26 oktober om 
14.30 uur voor iedereen vanaf 4 jaar. 
‘Held’ is een 5+ voorstelling en te zien 
op zondag 29 oktober eveneens om 
14.30 uur. Voor beide voorstellingen 
is de toegangsprijs 8,50 euro. Reser-
veren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via  
www.amstelveenspoppentheater.nl
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krantk i n d e r -   e n   j e u g d
Handbal jeugd
Ruime winst RKDES E1
Kudelstaart - Na een moeizame 
start dit jaar, slaagden de jongens 
en meisjes van RKDES E1 er af-
gelopen zondag 15 oktober in hun 
wedstrijd tegen Najaden uit Alme-
re met 13-5 winnend afsluiten. Een 
prachtige overwinning op het as-
falt bij RKDES. Het team moest 
het deze week helaas stellen zon-
der Liu en Ben. Laatstgenoemde 
staat vaak een helft op doel. Geluk-
kig kon het team rekenen op Justin, 
die een paar maanden meespeelt. 
Hij handbalde alsof hij al jaren mee-
speelde. En zo fanatiek als hij is in 
het veld, zo fanatiek was hij ook in 
het doel. De tweede helft had hij 
een paar hele mooie reddingen en 
hield zo zijn team op de been. Ou-
we rot Maud was ook van de par-
tij. Haar specialiteit: De tegenstan-
der verrassen door ineens te draai-
en, buitenom te lopen, en een snoei-
hard schot op doel. En dan zijn er 
de Lara’s: klasgenoten, vriendinnen 
en onmisbaar voor dit team. Lara B 
doorziet het spel perfect. Ziet al-
tijd wie er vrij staat en gooit dan de 
bal perfect in de handen. En Lara N. 
verrast veelal de tegenstander met 
haar onverwachte schot. Vanuit het 
niets schiet deze Lara de bal hard. 
Met links! Jente is de snelste bal-
len opjaagster van het team. Altijd 

en overal heeft zij er net een handje 
tussen. En als dat gebeurt, dan rent 
ze voor haar leven. Of liever: ren-
nen de tegenstanders voor hun le-
ven. Mees, de man met een ijzeren 
conditie en gemoed, blijft gaan waar 
anderen stoppen. Vooral als tegen-
standers de bal denken te kunnen 
oprapen, blijkt Mees ze steeds te 
snel af te zijn. De mooiste actie van 
de dag kwam van Lente en Lucas. 
Samen verschalkten zij drie verde-
digers en een keeper in een vlie-
gensvlugge breakout. Na een stuk 
of drie strakke passes, stond Lucas 
alleen voor de keeper. En de kee-
per had het nakijken. Coach Anne-
lies klonk heel tevreden na deze ac-
tie. Natuurlijk er zijn nog steeds ver-
beterpunten. Het aantal afgekeurde 
doelpunten wegens voetfouten be-
reikte een hoogtepunt, bijvoorbeeld. 
Maar er viel vooral veel te vieren. 
Zoals bijvoorbeeld het feit dat ie-
dereen in het team een doelpunt-
je meepakte. Ook de nestor van het 
team – Nico – schoot er eentje in. 
Helaas voor hem, keurde de scheids 
deze af. Maar enkele volstrekt on-
partijdige ouders hadden wel gezien 
dat de bal volledig over de lijn was. 
Coach Annelies en het team tellen 
hem wel: Gewonnen met 14-5 dus. 
Een prachtig resultaat.

Schoolvolleybaltoernooi
Sportieve dag voor 158 
leerlingen bij Oradi
Aalsmeer - Leerlingen van de 
basisscholen in Kudelstaart en 
Aalsmeer streden op zaterdag 14 
oktober om de titel ‘winnaar School-
volleybaltoernooi oktober 2017’. Met 
in totaal 27 teams die zich had-
den aangemeld bij volleybalvereni-
ging Oradi/Omnia zou het winnen 
niet al te makkelijk worden. Geluk-
kig hadden veel kinderen al kun-
nen oefenen met het spel. Geduren-
de de eerste weken van het school-
jaar hebben de jeugdtrainers cli-
nics gegeven op verschillende ba-
sisscholen. De lessen werden geba-
seerd op de trainingen van de eigen 
jeugdleden, zodat de leerlingen een 
goed beeld konden krijgen van vol-
leybal. Veel enthousiast geworden 
leerlingen gaven zich vervolgens 
op voor het toernooi. Het enthousi-
asme was in de ochtend al goed te 
zien. De leerlingen van groep 4 en 
5, verdeeld over twee poules, speel-
den eerst vijf wedstrijden waarna de 
kruisfinales volgden. Na deze span-
nende wedstrijden heeft de ‘Brug 
4/5’ van PCBS De Brug de titel we-
ten te pakken.
Tijdens de korte lunchpauze kon 
iedereen zijn dorst lessen met ge-
pimpt water. De ‘pimp je water’-
stand van JOGG, Jongeren Op Ge-
zond Gewicht’, was ook dit jaar aan-
wezig en bood allerlei fruit aan voor 
in het water en dit was wederom 
een groot succes. Na dit lekkere 
fruit, was het de beurt aan de groe-
pen 6, 7 en 8. Alle acht de velden 
waren goed gevuld tijdens de ver-
schillende rondes, wat een gezelli-
ge en sportieve sfeer creëerde. Na 
vijf wedstrijden waren ‘De Beachers’ 
van de Samen Een de winnaars bij 
groep 6. Maar ook de oudere leer-
lingen stelden hun school niet te-
leur. De ‘Side-out’ van Samen Een 
pakte namelijk bij de groepen 7/8 
tijdens de kruisfinale de titel.

Naast de felicitaties van wethouder 
Jop Kluis, die de leerlingen de prij-
zen overhandigde, wil Oradi/Omnia 
ook alle winnaars nogmaals felici-
teren en hen succes wensen bij het 
Provinciaal Kampioenschap later dit 
schooljaar! De beste teams van de 
groepen 5,6,7 en 8 mogen hier met 
andere scholen strijden voor een 
plek om deelname aan het NK. Dit 
jaar behaalde Samen Een zilver op 
het NK!

Talenten scouten
Bovendien hebben de jeugdtrainers 
dit toernooi ook nog optimaal weten 
te gebruiken door te scouten. De 
kanjers van de dag zullen hun oor-
konde ergens deze weken ontvan-
gen! Hiermee mogen zij een keer 
mee komen trainen
Hopelijk hebben de 158 kinderen 
een hele leuke en sportieve dag ge-
had en zullen zij nog volop gebruik 
maken van de handige oradi-bidon. 
De vrijwilligers vonden het in ieder 
geval gezellig en hopen veel kin-
deren terug te zien op het volley-
balveld! Volleybalvereniging Oradi 
/ Omnia is ook heel blij met Paula 
Jansen en Marsha Kamsteeg die dit 
jaar de organisatie van het toernooi 
op zich hebben genomen.

Voor jong en oud
Heb jij na het lezen van dit verhaal 
zin om mee te trainen? Kijk dan op 
www.svomnia.nl voor meer infor-
matie en de exacte trainingstijden. 
De jeugd traint op woensdagmid-
dag om 14.00 uur in de Bloemhof. 
Jeugd vanaf 12 jaar en senioren zijn 
welkom op de donderdagmiddag en 
-avond in het mooie nieuwe sport-
centrum de Waterlelie. Voldoende 
gelegenheid dus om te leren volley-
ballen voor jong en oud. Neem voor 
vragen contact op via oradi.volley-
bal@svomnia.nl

Gastles van Freek Vonk op 
de Oosteinderschool
Aalsmeer - Leerlingen uit de groe-
pen vier tot en met zes van de Oos-
teinderschool zijn woensdag 18 
oktober getrakteerd op hoog be-
zoek. Niemand minder dan Neder-
lands bekendste bioloog Freek Vonk 
kwam een gastles geven. Het was 
echt een verrassing want de popu-
laire BN’er had zijn bezoek in het 
geheim met de school voorbereid. 
Bij sommige kinderen liepen de tra-
nen over hun wangen toen ze hun 
grote idool de gymzaal binnen za-
gen komen.

Genomineerd
De Oosteinderschool was geno-
mineerd door Albert Heijn Polder-
meesterplein die een school hier-
voor mocht voordragen. De super-
marktketen had een aantal vesti-
gingen deze mogelijkheid gebo-
den en ook Uithoorn en Hoofddorp 
kwamen hiervoor in de regio in aan-
merking. Onnodig te zeggen dat 
de Oosteinder erg blij was met de-
ze speciale, maar ook leerzame bi-
ologieles.

Bijzonder uur
Directeur Ryan Bakker legt uit dat 
de kinderen aan Freek zijn lippen 
hingen. “Het werd een zeer bijzon-
der uur, waarbij ze ook echt iets 
hebben geleerd. Voor velen vervult 
Freek Vonk een rolmodel en hoe 
mooi is het dan om van hem te le-

ren dat je zuinig op de natuur moet 
zijn. Hij vertelde over hoe hij com-
municeert met de dieren, zoals go-
rilla’s en chimpansees, maar na-
tuurlijk kwam ook zijn avontuur met 
de haaien voorbij waarbij hij zijn lit-
tekens liet zien. Hij legde uit hoe de 
aanval gegaan was en dat het een 
natuurlijke aanval was waarbij zo-
wel hij als de haai er niets aan kon-
den doen.”

Bioloog worden
De 125 gelukkige kinderen moch-
ten vragen stellen waardoor het een 
leuke interactieve les werd. “Som-
migen willen nu heel graag ook bi-
oloog worden”, aldus directeur Bak-
ker. Albert Heijn Poldermeesterplein 
had voor iedereen fruit meegeno-
men en het verzamelalbum ‘Ontdek 
de wonderlijke wereld van Freek 
Vonk’ met heel veel plaatjes.
Er was bewust gekozen voor leerlin-
gen uit de groepen vier tot en zes, 
mede op aanraden van de organi-
satie. “De gastles was ook voor de-
ze doelgroep gemaakt, dus hebben 
wij ons hieraan gehouden. Geluk-
kig hadden de jongste klassen de-
zelfde dag een leuke natuurexcursie 
naar het bos en brachten groep ze-
ven en acht-leerlingen een bezoek 
aan de Tweede Kamer”, vervolgt di-
recteur Bakker. De kinderen van de 
Oosteinder zullen de les van Freek 
Vonk niet snel meer vergeten.

Na inzamelactie boeken gekocht
Jozefschool verrast de 
kinderboerderij
Aalsmeer - Afgelopen maand werd 
kinderboerderij Boerenvreugd ver-
rast door de Jozefschool. Met de 
jaarlijkse kleding inzamelactie had-
den de kinderen van de Jozefschool 
geld ingezameld. Met dit geld heb-
ben zij een prachtige collectie boe-
ken aangeschaft, die als donatie zijn 
geschonken aan de kinderboerde-
rij in het Hornmeerpark. De boeken 
variëren van kijkboekjes en voel-
boekjes tot boekjes met geluid voor 
de allerkleinste. Voor de wat oude-
re kinderen zijn er boeken met in-
formatieve verhaaltjes. Alle boeken 
zijn educatief en leerzaam en heb-
ben een link naar dieren en/of het 
boerderijleven. Een groepje kinde-

ren van de Jozefschool kwam naar 
de kinderboerderij om de boeken 
te brengen. Vrijwilligsters Daniëlle 
en Martine van Boerenvreugd heb-
ben de boeken in ontvangst geno-
men en ze meteen een mooi plek-
je in de leeshoek gegeven. Zij wa-
ren heel verrast en namens de kin-
derboerderij gaven zij aan heel erg 
blij te zijn met de boeken. Educatie 
is belangrijk voor de kinderboerde-
rij. Deze leuke boeken dragen daar 
aan bij. Bezoekers zijn van harte uit-
genodigd om een kijkje te nemen in 
de nieuwe boeken. De vernieuwde 
leeshoek is te vinden in de stolp van 
Kinderboerderij Boerenvreugd aan 
de Beethovenlaan 118.

Ondanks regen, honderden bezoekers

Griezelen op Boerenvreugd

Aalsmeer - Ondanks het matige 
weer beleefde kinderboerderij Boe-
renvreugd afgelopen zondag 22 ok-
tober een topdag. Honderden be-
zoekers lieten zich niet afschrikken 
door de regen en warmden zich in 
de evenementen-tent van de kin-
derboerderij en aan de hartelijkheid 
van de vrijwilligers. De activiteiten-
commissie had weer eens flink uit-
gepakt met griezelige en spannen-
de bezigheden voor de jonge be-

zoekers. Bij het begin van het ter-
rein stond de griezelgrot al klaar 
om in de juiste stemming te ko-
men. In de tent kon worden geknut-
seld en werd de pompoenenspeur-
tocht aangevangen. In de hooiberg 
was plaats voor de spelletjes Hek-
senneuzen-plakken en monster-
blikgooien. Voor wie durfde waren 
er enge snoepjes te koop, zoals lol-
ly-spinnen, Heksendrank, snoep-
ogen en spinnencakejes. Dat de 
snoepjes uit de Heksensnoepkraam 
in de smaak vielen, bleek wel want 
de kraam was aan het einde van de 
middag uitverkocht. 

Tentoonstelling vleermuizen
De tentoonstelling over vleermuizen 
staat nu nog in de stolp en was een 
mooie aanvulling op de Griezeldag. 
Volgend jaar beleeft kinderboerderij 
Boerenvreugd haar 25-jarig bestaan 
en ook dan zullen er door de activi-
teitencommissie weer leuke en uit-
dagende evenementen worden ge-
organiseerd.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Muziekochtend op Kroontje

Voor kinderen 6 tot en met 12 jaar
Circusdag in Proosdijhal
Aalsmeer - Een super leuke en 
vernieuwde CombiFun activiteit 
wordt aanstaande vrijdag 27 okto-
ber gehouden in de Proosdijhal Ku-
delstaart. Tijdens deze Circusdag 
kan er onder leiding van de profes-
sionals van Circus Kristal de hele 
dag geoefend worden met acroba-
tiek, goocheltrucs en clown stunts. 
De dag wordt afgesloten met een 
voorstelling voor de ouders en an-
dere geïnteresseerden. Tijdens het 
circusprogramma gaan de kinderen 
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar 
aan de slag met eenwielers, koord-
dansapparaten, evenwichtsbalken, 
jongleerballen, pisterekken en nog 

veel. Als de kinderen de basis on-
der de knie hebben, is het tijd om 
toe te werken naar een grote pre-
sentatie in een echte circuspiste. De 
presentatie, die om 14.00 uur be-
gint, is de grote finale van de dag en 
is vrij toegankelijk voor vaders, moe-
ders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes. Inschrij-
ven via www.debinding.nl. Kosten: 
10 euro bij vooraf inschrijven en 12 
euro aan de deur. Inloop vanaf 10.45 
uur, start programma 11.00 uur. Ein-
de programma rond 14.30 uur. Kin-
deren nemen zelf een lunchpakket-
je mee. Er is tijd voor een lunchpau-
ze ingeruimd. 

‘Ik kom je opeten’ en ‘Held’
Twee maal ‘Heldhaftig’ in 
het Poppentheater

Aalsmeer - Wat een leuke ochtend beleefden de kinderen op Chr. KDV Het 
Kroontje afgelopen donderdag 19 oktober. Irma Zethof kwam langs voor een 
workshop ‘Muziek op schoot’. De kinderen maakten kennis met muziek door 
leuke (bewegings)spelletjes, liedjes en instrumenten. Ook waren Bella en Ka-
reltje, de twee knuffels van juf Irma, van de partij. Het was een bijzonder leu-
ke ochtend en de kinderen beleefden veel plezier!
 





Aalsmeer - Op zondag 5 november 
om 16.00 uur is de traditionele Aller-
zielen viering in de aula van begraaf-
plaats Aalsmeer. Voorganger Lies-
bet Geijlvoet leidt deze oecumeni-
sche dienst. De overleden dierbaren 
worden herdacht tijdens deze bij-
eenkomst met lichtsymboliek. Hierbij 
leest de voorganger de namen van 
overledenen voor tijdens het neer-
zetten van een kaarsje. De bijeen-
komst is voor iedereen toegankelijk 
en inlopen kan vanaf 15.30 uur. De 
bijeenkomst wordt ondersteund door 
het koor Caritas. Na afloop is er ge-
legenheid om graven te bezoeken en 
wordt een kopje koffie of thee aan-

geboden. De bijeenkomst is gratis en 
aanmelden voor deze bijeenkomst 
kan via: zorgvlied@amstelveen.nl

Kaars opsteken 
Vanaf donderdag 26 oktober starten 
de herdenkingsweken op begraaf-
plaats Aalsmeer. In de periode rond 
Allerzielen kunnen inwoners op een 
speciale plek, vlakbij de ingang, een 
kaarsje branden en een kaartje met 
een herinnering of groet schrijven 
voor hun overleden dierbare(n). Dit 
kan tot donderdag 9 november.
Begraafplaats Aalsmeer ligt aan de 
Ophelialaan 232a en is in beheer van 
begraafplaats Zorgvlied.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Clubcross competitie bij 
UWTC van start
Uithoorn - Zondag 22 oktober is 
de eerste clubcross bij UWTC weer 
verreden. Niet iedereen rijdt natio-
naal of wil aan de drukke ACC com-
petitie meedoen. Eerder deze week 
hadden enkele vrijwilligers een par-
cours uitgezet rondom sportpark 
Randhoorn. De rest van dit jaar 
wordt er iedere zondagochtend om 
10.30 uur een clubcross gereden. 
Ongeveer 15 deelnemers gingen bij 
deze eerste clubcross van het sei-
zoen van start op het toch wel rede-
lijk zware parcours na alle regen van 
vannacht. De triatleten Menno Kool-
haas en Frans van Heteren waren de 
dagwinnaars. 

Rhenen en Woerden
Zaterdag 21 oktober deden er veel 
UWTC-ers mee aan de veldrit in 
Rhenen. Het zandgat bij Kwintelooy-
en is altijd erg zwaar. Kwintelooyen 
is een voormalige zandafgraving en 
ligt tussen Rhenen en Veenendaal 
in. Bij de amateurs hadden we de 
grootste groep aan de start staan: 
Bas, Bart, Tommy, Dennis, Menno 
en Maarten. Bas, Bart en Tommy 
waren in de kopgroep mee. Men-
no volgde hier vlak achter. Helaas 
kreeg Bart in de eerste ronde te 
maken met een afgebroken derail-
leur en moest hij ongeveer 1 km lo-
pen voor hij bij de wisselpost was. 
In plaats van voor in het veld kon hij 
achteraan verder gaan. Bas en Tom-
my reden de hele race in de voor-
ste gelederen. Bas de Bruin werd 6e 
en Tommy Oude Elferink 7e. Menno 
van Capel verspeelde in de laatste 
fase nog een paar plekjes en werd 
18e. Bart de Veer werd na een in-
haalrace 35e, Dennis Moolhuijsen 
56e en Maarten Postma 64e.
Bij de dames reed Elleke Claessen 

Herdenken met Allerzielen 
op begraafplaats Aalsmeer

Jazz aan de Amstel zondag
Uithoorn - Zondag 29 oktober zijn 
Marvin Timothy, Pip Alblas en Jels-
ke Hoogervorst speciaal te gast bij 
Jazz aan de Amstel. Dit resulteert 
in een bijzondere mix van jazz, soul, 
country en popmuziek. Onder lei-
ding van singer, songwriter en pre-
sentatrice Shyla Zoet kan genoten 
worden van echte Jazz standards en 
eigen songs, maar ook andere mu-
ziekstijlen. Shyla Zoet zal tijdens al-
weer het 5e seizoen van Jazz aan de 
Amstel vele artiesten uit binnen- en 
buitenland uitnodigen  om met haar 

te musiceren. Op 29 oktober bestaat 
de band uit Marvin Timothy op pia-
no en zang, Peter Bergman op bas, 
Olaf Keus op drums, Pip Alblas op 
gitaar en zang en Jelske Hooger-
vorst op saxofoon. 
Ook deze keer zal het publiek niet 
worden teleurgesteld als zij worden 
meegesleept door de soepele stem 
van Marvin Timothy die zichzelf en 
anderen begeleidt op de piano. Hij 
zal liedjes van onder andere Donny 
Hathaway  en Michael Jackson, en-
kele ten gehore zal brengen. Pip Al-
blas is een 20-jarige singer-song-
writer. Ze zong al voor ze kon pra-
ten en speelt daarbij ook al een aan-
tal jaartjes gitaar. Het gitaar spe-
len ging al snel gepaard met lied-
jes schrijven. Haar grote voorbeel-
den zijn Ed Sheeran en Taylor Swift. 
Saxofoniste Jelske Hoogervorst 
tourde met The Bob Color en Seven 
Eleven door Europa en met het ei-
gen nummer ‘Liqued Lefty’ won zij 
de compositieprijs van de Dutch 
Jazz Competition.
Locatie: Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30 en 
17.30 uur. Entree 3 euro.

Drie avonden humor
Genesius brengt ‘Wegens 
omstandigheden geopend’
De Kwakel - In november brengt 
Toneelvereniging Genesius in De 
Kwakel weer drie avonden humor 
op de planken. Het stuk ‘Wegens 
omstandigheden geopend’ is ge-
schreven door A. Bremer en wordt 
geregisseerd door Floortje Broos.
Het is niet zo makkelijk om Krimpen 
aan de Kronkel op de kaart te vin-
den, het dorp is klein en de Kron-
kel is een zijrivier van een zijrivier. 
En toch, heel wat jaren geleden, was 
‘De Kromme Kronkel’ een bruisend 
café, het kloppend hart van Krimpen 
aan de Kronkel. 

Na de Grote Knal kwam de grote 
krimp en Krimpen aan de Kronkel 
kromp tot een vlek in dat prachtige 
rivierlandschap. Broer en zus Krijn 
en Stien Kromme proberen het café 
nog draaiende te houden, het café 
wordt immers al jaren door de fami-
lie Kromme gerund. Behalve Bram 
Boterblom zijn er geen andere gas-

ten die de barkrukken warm hou-
den. De deuren sluiten is geen optie, 
Stien en Krijn hebben namelijk geen 
idee waar de sleutel is. Dan zwaait in 
het altijd zo rustige café opeens de 
deur open en komen er drie dames 
binnen lopen. Wat ze daar te zoe-
ken hebben, weet niemand, de da-
mes weten het ook niet van elkaar... 
Wilt u het wel weten? Regel dan nu 
vast uw kaarten voor een gezellige 
avond theater naast de deur. 
De uitvoeringen vinden plaats op za-
terdag 11, vrijdag 17 en zaterdag 18 
november in Dorpshuis De Quakel 
in De Kwakel. Aanvang 20.15 uur, 
zaal open 19.30 uur. Kaarten à 7,50 
euro verkrijgbaar bij Tonny Voorn, 
Ringdijk 8, De Kwakel, 0297-560448 
en Marga Westerbos, Hooilaan 27, 
De Kwakel, 0297-532970. Daarnaast 
kunnen kaarten gekocht worden bij 
supermarkt Schalkwijk in De Kwa-
kel of via de website: www.genesi-
us-dekwakel.nl/kaartverkoop.

Toneelgroep Maskerade: 
‘Arsenicum en oude kant’ 

Uithoorn- Toneelgroep Maskerade 
speelt een derde voorstelling ‘Arse-
nicum en oude kant’. Dit toneelstuk 
dat de Toneelgroep uit Uithoorn bin-
nenkort speelt is een ware toneel-
klassieker te noemen. ‘Arsenicum 
en oude kant’ is een komische thril-
ler die al heel wat jaren mee gaat. 
Het toneelstuk werd al in 1939 ge-
schreven, maar kreeg wereldfaam 

nadat het als film verscheen in 1941 
met Cary Grant in één van de hoofd-
rollen. Maskerade heeft het aange-
durfd om nu ook de regio te gaan 
vermaken met deze kluchtige zwar-
te komedie waar spanning, onge-
loof, vertedering maar vooral ook 
humor de boventoon voert. Gezien 
de faam van ‘Arsenicum en oude 
kant’ heeft Maskerade besloten om 
behalve op vrijdag en zaterdag nu 
ook een extra voorstelling te spelen 
op donderdag. De kaartverkoop is al 
een paar weken geleden begonnen 
en loopt hard, dus wie getuige wilt 
zijn van deze dodelijk grappige thril-
ler doet er goed aan snel kaarten te 
reserveren. 
De voorstellingen zijn op 26, 27 
en 28 oktober in het Alkwin Kolle-
ge aan Weegbree 55 in Uithoorn. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten kosten 
12,50 euro per stuk en zijn te koop 
via www.toneelgroepmaskerade.nl 
of telefonisch via 06-81228111.

Voor luisterend oor naar 
hulplijnonline.nl
Aalsmeer - Hulplijnonline.nl is hèt 
platform waar mensen telefonisch 
terecht kunnen voor een luiste-
rend oor, antwoord op hulpvragen 
en ondersteuning bij problemen. Op 
Hulplijnonline.nl bieden consulen-
ten telefonisch een luisterend oor 
en hulp aan diegenen die dat no-
dig hebben en willen. Het doel van 
het platform is er voor elkaar te zijn 
als dat nodig is, zonder wachtlijsten, 
gewoon direct (anoniem) contact, 
ook buiten kantooruren.
Het is niet altijd mogelijk om naar 
een hulpverlener te gaan, vanwege 
bijvoorbeeld logistieke problemen, 
werktijden of ziekte. Misschien heb 
je maar een korte vraag. Of mis-
schien wil je anoniem blijven, maar 
wel graag je probleem kunnen voor-
leggen aan iemand met dezelfde er-
varing of relevante opleiding. Hulp-
lijnonline.nl biedt dan uitkomst.
Op Hulplijnonline.nl kun je hulp of 
ondersteuning krijgen op verschil-
lende gebieden, zoals bijvoorbeeld 
vragen over opvoeden, een gesprek 
met een ervaringsdeskundige over 
bijvoorbeeld een chronische ziekte, 
of ondersteuning bij een rouwpro-
ces of relatieproblemen. Ook wan-

neer je behoefte hebt aan een luis-
terend oor, gewoon even met ie-
mand wil praten, kun je bij Hulplijn-
online.nl terecht.
Om in deze behoefte te kunnen 
voorzien, is de structuur van de 
website en de ondersteuning op een 
overzichtelijke manier opgezet. De 
hulpvrager selecteert de relevante 
rubriek of zoekt op onderwerp, kijkt 
wie er online is en als één van de 
consulenten aanspreekt toetst hij/zij 
het rechtstreekse nummer van de-
ze consulent. Heel makkelijk; zon-
der tussenkomst of doorverbinden. 
Je hebt direct contact met de con-
sulent van je keuze. Consulenten 
op Hulplijnonline.nl geven zelf aan 
wanneer zij beschikbaar zijn en dit 
is direct te zien op de website. Ie-
dere consulent heeft een eigen pa-
gina op het platform. Hier kun je le-
zen wat zijn of haar motivatie is en 
welke opleidingen en/of ervaringen 
de consulent heeft. Zo kan de hulp-
vrager goed bekijken welke consu-
lent het beste bij hem of haar (of het 
probleem of vraagstuk) past. Wil jij 
er ook graag voor anderen zijn als 
consulent? Neem dan ook contact 
op via www.hulplijnonline.nl..

Kunstkast nummer 17
Het strakke lijnenspel 
van Michael Glanz
Aalsmeer - Na de kast van Mees-
ter Niek valt er bij de brug op de 
Van Cleeffkade weer een hele an-
dere kunstkast te bewonderen. Voor 
de maker Michael Glanz was het 
wel even spannend om te beginnen 
aan de kast. Het was eerst aftasten 
hoe de verf van sponsor Epifanes 
werkte. Zelf noemt hij het een zoek-
tocht. Als je - zoals Michael - snel 
drogende acrylverf voor schilderijen 
op doek gebruikt, dan is het vooraf 
goed nadenken hoe je met verf om 
moet gaan die 24 uur droogtijd no-
dig heeft voor je een volgende laag 
kan aanbrengen. Hoewel de voor-
spelde regen uitbleef, waaide het zo 
hard dat de verf soms van de rol-
ler werd geblazen. “Het was veel 
improviseren, maar heel leuk om te 
doen. Ik heb mijn eigen handschrift 
- strakke kleurige lijnen - kunnen 
laten zien. Je wilt altijd meer, maar 
daar was gewoon geen tijd voor en 
op een gegeven moment moet je 
ook weten: Het is af.”

Toestemming bewoners
Voor Michael aan de kast begon 
heeft hij toestemming aan de be-
woners gevraagd. Niemand had be-
zwaar. Integendeel zelfs, want een 
compliment als: “Dank je wel voor 
het mooie uitzicht” geeft aan dat je 
het goed gedaan hebt. Regelma-
tig laten toeristen zich fotografe-
ren bij zijn kast en dat de kunstkast 
ook bij bewoners uit andere delen 
van Aalsmeer in de smaak valt blijkt 

uit de vraag aan Michael om ook 
bij hen zo’n fleurige kast te komen 
schilderen. Er komen zelfs verzoe-
ken uit andere plaatsen.

Muurschildering
Michael maakte, in het kader van 
Ophelia Down Town, samen met 
Anne-Roos een leuke muurschil-
dering. Te zien naast de etalage van 
Espago. 
Hij ontwierp en vervaardigde de 
ketting van de kinderburgemeester. 
Ook schilderde hij nog een kunst-
kast bij het speelplein van het We-
teringplantsoen. Deze kast is van-
wege werkzaamheden nu niet zicht-
baar. 
Janna van Zon 

Kan er dan eindelijk ‘iets’ gebouwd worden op het terrein achter de tuinbouw-
school en het proefstation in de Linnaeuslaan? De verpaupering heeft hier al 
jaren geleden toegeslagen...

Aalsmeer - De staatssecretaris 
heeft in een brief aan de Kamer op 
16 oktober bekend gemaakt het wij-
zigingsbesluit Luchthavenindeling-
besluit Schiphol (LIB) geluid en ex-
terne veiligheid aan de koning aan 
te bieden. De nieuwe regels treden 
per 1 januari 2018 in werking.
Robbert-Jan van Duijn, wethouder 
Schiphol: “Een grote stap is dat wij 
als gemeente met dit besluit meer 
ruimte krijgen voor kleinschalige 
woningbouwprojecten in het beper-
kingengebied. Zo kunnen we ver-
paupering in de wijken tegengaan. 
Dat was voorheen door strenge re-
gels van het Rijk niet mogelijk. Het 

is goed dat wij nu eigen bevoegd-
heden krijgen en niet meer voor elk 
plannetje naar het ministerie hoe-
ven. De verantwoordelijkheid voor 
lokale ontwikkelingen hoort bij uit-
stek bij de gemeente thuis. Net zo 
goed als het onze verantwoordelijk-
heid is om inwoners daar goed en 
helder over te informeren. 

Dat betekent overigens niet dat 
mensen dan niet meer mogen kla-
gen over Schiphol, zoals in de pers 
is gesuggereerd. Ik zou ook nooit 
met een verbod op klagen hebben 
ingestemd. Ik wil juist dat de klach-
tenregeling wordt verbeterd.”

Geen verbod op klagen!
Nieuwe regel geeft ruimte voor 
kleinschalige woningbouw

weer een sterke wedstrijd en zij 
pakte in deze zware wedstrijd de 3e 
plaats. Lorena Wiebes werd 7e en 
Rebecca Cornelisse 21e. Judith van 
Maanen had nog last van een val-
partij eerder het seizoen en in plaats 
van meedoen stond zij aan de zij-
lijn te supporteren. Bij de junioren 
werd Ian van de Berg 39e. Voor ie-
dereen zaak om het materiaal weer 
op orde te krijgen voor de nacht van 
Woerden aankomende dinsdag 24 
oktober. Een geweldig spektakel in 
de binnenstad van Woerden waar 
naast het veldrijden ook de kermis 
op volle toeren draait. Om 18.00 uur 
starten de nieuwelingen en juni-
oren, om 19.40 uur de dames, om 
20.40 uur de belofte en elite renners 
met tal van bekende namen en als 
sluitstuk van de avond om 22.10 uur 
de amateurs. Het UWTC team is er 
op gebrand om ook hier weer een 
podiumplaats te scoren. Komt u ze 
ook aanmoedigen?

ACC Sloten
En ook bij de tweede ACC wed-
strijd lag er rondom de wielerbaan 
van Sloten uitdagend parcours. Op 
4 november zal hier het districts-
kampioenschap worden verreden. 
Een heuse zandbak en ook 3 balk-
jes vlak achter elkaar zijn hier spe-
ciaal voor aangelegd. Voor UWTC 
waren er weer enkele podiumplaat-
sen. Bij de jeugd reden zowel Siem 
als Mees van Smoorenburg naar 
de derde plaats. En Mike Derogee 
zat met een vierde plaats net bui-
ten de podiumplaatsen. Maar ook 
Tom, Nees, Lars en Rens reden lek-
ker mee. Bij de 40- ging de winst 
gemakkelijk naar Tommy Oude El-
ferink. En bij de nieuwelingen werd 
Sven 4e en Danny 7e. 

Jetze Plat is Ironman
Het weekend van 14 oktober heeft 
UWTC lid en handbiker Jetze Plat 
de Ironman gereden in Hawaï. Ga 
er maar aan staan: 3.8 kilometer 
zwemmen, 180 kilometer handbi-
ken en 42.2 kilometer wheelen. Hij 
deed dit in een tijd van 8 uur, 41 
min en 47 sec. Dit bekende ook nog 
eens een ruim parkoersrecord in de 
Handcycle Division en een over-
all 26e plaats van de 2365 atleten. 
Hiermee sluit Jetze een zeer sterk 
seizoen af en kan hij gaan genie-
ten van welverdiende rust voordat 
de voorbereidingen voor 2018 weer 
van start gaan.
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Tafeltenniscompetitie
Weer zege Bloemenlust 1
Aalsmeer - In de thuiswedstrijd te-
gen de nummer drie van de rang-
lijst ASSV 3 kwam Bloemenlust 1 
eerst nog op een 2-3 achterstand, 
maar vervolgens werd er door vijf 
overwinningen op rij alsnog met 
7-3 gewonnen. Ed Couwenberg en 
Bart Spaargaren bleven ongesla-
gen, maar verloren samen wel net 
aan het dubbelspel (9-11 in de vijf-
de game). Johan Berk had niet zijn 
avond en moest twee tegenstanders 
feliciteren. Bloemenlust 2 speelde 
knap gelijk uit tegen de koploper 
ZTTC 7. Danny Knol en Horst Kras-
sen wonnen allebei een enkelspel 

en Peter Velleman won zelfs twee 
enkelpartijen. Het dubbelspel werd 
in een spannende partij gewonnen 
door Danny en Peter met 9-11 in de 
laatste game. Eindresultaat : 5-5. 
Bloemenlust 2 staat op de helft van 
de competitie op een vierde plaats.
Na een matige seizoenstart klom 
Bloemenlust 3 met een 8-2 overwin-
ning op Het Nootwheer 12 naar de 
tweede plaats. Dirk Biesheuvel won 
al zijn partijen en samen met Jan 
Spaargaren ook het dubbelspel. Jan 
Spaargaren en Irene Gerritsma wa-
ren allebei twee tegenstanders de 
baas. 

Aalsmeer spits Nienke aan de bal, zij scoorde twee mooie goals. 
Foto: Ruud Meijer

Damesvoetbal
Tweede bekerwinst voor 
FC Aalsmeer MO17-1
Aalsmeer - Na een fikse regen bui, 
begon de wedstrijd tegen de mei-
den van Buitenveldert MO17-4 af-
gelopen zaterdag 21 oktober geluk-
kig droog. Het Aalsmeer team van 
leider Michael Jongkind ging er ge-
lijk aanvallend goed tegenaan. Dit 
resulteerde al in de 15e minuut in 
een voorsprong. 
Kim lanceerde een prachtige boog-
bal, die de Buitenveldert keeper 
te machtig was: 1-0. Van de 21e 
tot en met de 30e minuut was het 
Aalsmeer spits Nienke, die de Bui-
tenveldert verdediging dol draaide. 
Nienke knalde in die tussentijd de 
2-0 en 3-0 tegen de touwen, klas-

se! In de 58e minuut stond de Bui-
tenveldert verdediging te dromen. 
Aalsmeer aanvoerster Ilonca zag 
een groot gat in de verdediging en 
schoot van afstand beheerst bin-
nen: 4-0. In een door gebroken zon-
netje golfde het spel nu heen en 
weer, maar de Aalsmeer verdedi-
ging stond als een blok. 
In de 72e minuut werd een Aalsmeer 
aanvalster gevloerd in het Buiten-
veldert strafschop gebied, penalty!
Kim wist hier wel raad mee, zij gaf 
de Buitenveldert keeper geen schijn 
van kans: 5-0. Dit werd ook de eind-
stand. Knap gespeeld meiden, op 
naar de volgende ronde!

Iedere dinsdagavond in Middelpunt
Peter Bakker wint dartavond
Aalsmeer - Op dinsdag 17 okto-
ber was er weer darten in het Mid-
delpunt. Er was een ander schema 
gemaakt, zodat iedereen tegen el-
kaar moest spelen. Daardoor hoef-
de niemand aan de kant te zitten 
en te wachten op zijn of haar beurt. 
Degene die de meesten poules ge-
wonnen heeft werd dus eerste.
Eerste werd Peter Bakker, tweede 
Kees de Lange, derde Ben van Dam, 
vierde Hans Dolk en op vijf is Ted 

van Galen geëindigd, ondanks dat 
hij een uitgooi had van 87. Plaats zes 
was voor Franklin Dolk.
Er is iedere dinsdagavond darten in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat 55. Wil je ook darten? Ieder-
een vanaf 16 jaar is welkom. Voor 
nieuwelingen zijn oefensetjes be-
schikbaar. De avond begint om acht 
uur, de zaal is vanaf half acht open 
en de kosten zijn 2,50 euro per per-
soon per keer.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 28 oktober:
F.C.AALSMEER
Marken 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
A.M.V.J. 2 - F.C.A. 2 11.45 u 
Kon.H.F.C. 3 - F.C.A. 3 14.25 u
Overamstel 5 - F.C.A. 4 16.15 u
J.O.S./W’graafsm. 8 - FCA 5 14.30 u
Hoofddorp 4 - F.C.A. 6 13.30 u
Parkstad 2 - F.C.A. 7 12.00 u 
D.V.V.A. 14 - F.C.A. 8 15.30 u
F.C.A. 45+1 – T.O.V. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – H.E.D.W. V3 14.30 u
Ouderkerk V3 - F.C.A. V2 12.15 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – K.D.O. V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 – Pancratius 1 14.30 u

S.C.W. 2 – Argon 5 11.30 u
S.C.W. 3 - D.E.M. 3 14.30 u 
S.C.W 45+1 – H.F.C. 45+3 14.30 u

Zondag 29 oktober:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Rijnland 1 14.00 u
F.C.A. 2 – A.G.B. 3 11.30 u 
F.C.A. 3 – Hillegom 6 11.30 u
F.C.A. 4 - Pancratius 7 14.00 u
F.C.A. 5 - GeuzenM’meer 8 11.30 u

R.K.D.E.S.
Kickers’69 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
Ankara Spor 2 - R.K.D.E.S 2 11.30 u 
R.K.D.E.S. 3 – Roda’23 4 12.00 u
D.I.O. 3 - R.K.D.E.S. 4 12.30 u
Swift 8 - R.K.D.E.S. 5 15.00 u
K.D.O. 4 - R.K.D.E.S. 6  14.00 u

Vijfdaagse wielerwedstrijd
Jordy Buskermolen 5e bij 
Chantal Biya in Kameroen
Kudelstaart – In de afgelopen 
week is de 26 jarige Kudelstaartse 
wielrenner Jordy Buskermolen op 
een vijfde plaats geëindigd in het al-
gemeen klassement van de 5-daag-
se wielerwedstrijd GP Chantal Biya 
in Kameroen. De wedstrijd startte 
met een zeer korte proloog midden 
in hoofdstad Yaoundé. Onder ande-
re vanwege de warmte en vele uit-
laatgassen in deze stad verloor Jor-
dy een aantal seconden op de win-
naar uit Frankrijk. In de daarop vol-
gende etappe in de Kameroense 
heuvels werd pas echt kennis ge-
maakt met dit bijzondere Afrikaanse 
land. Uiteraard was het hier en daar 
oppassen voor een aantal gaten in 
de weg en wisten ook diverse wil-
de honden hun weg naar het pelo-
ton te vinden. Dit leverde een aantal 
vervelende valpartijen op, maar ge-
lukkig konden alle renners hun weg 
vervolgen. Jordy, uitkomend voor 
het Global Cycling Team, wist in de 
eerste etappe als tiende te finishen. 
Ploegmaat Niels van der Pijl finishte 
in de kopgroep op een vierde plek.

Lekke band bus
Etappe twee beloofde een lasti-
ge dag te worden met drie klimme-
tjes in de laatste 5 kilometer. In een 
sprint met een zeer uitgedund pelo-
ton wist Jordy op een derde plaats 
te finishen. De start van de derde 
etappe was gepland om 10.00 uur, 
maar werd na een lekke band van 
de bus die de renners naar de start 
zou brengen met drie uur uitgesteld. 
In Afrika schijnt dit de normaalste 
zaak van de wereld te zijn. 

Tevreden
In de laatste twee etappes van 150 
en 165 kilometer door het warme 
landschap van Kameroen met soms 

heftige regenbuien werd door de 
Nederlandse mannen van het Glo-
bal Cycling Team een poging ge-
daan om de leiding in het klasse-
ment over te nemen van de leider 
uit Slowakije. Het lukte Jordy en zijn 
ploeggenoten niet om in deze etap-
pes tijdwinst te pakken en verder op 
te schuiven in het klassement. Na 
vijf avontuurlijke dagen in Kame-
roen finishte de 26 jarige wielrenner 
uit Kudelstaart op de vijfde plaats in 
het algemeen klassement. Tevreden 
kijkt Buskermolen terug op een bij-
zonder koers in een land met een 
totaal andere cultuur dan in Euro-
pa gewend.

Overstap naar Monkey Town CT
De goede resultaten van Jordy in 
het afgelopen wielerseizoen zijn 
ook bij de Nederlandse profploegen 
niet onopgemerkt gebleven. Van-
af 2018 zal Buskermolen zijn aan-
sluiten bij het Nederlandse Mon-
key Town Continental Team. Bij deze 
professionele formatie zal Jordy zich 
gaan meten met renners op een ho-
ger niveau in zowel binnen- als bui-
tenland.

3e Plaats op NK sjoelen 
voor Marja Springin’tVeld
Aalsmeer - Zaterdag 21 oktober 
vond het eerste NK van het seizoen 
plaats. In Voorthuizen was het NK 
20-2 en negen sjoelers van Sjoel-
club Aalsmeer stonden om half 11 
aan de bak voor de eerste serie. Bij 
dit NK mogen de sjoelers twee keer 
gooien met 20 stenen, vandaar 20-
2. Het maximaal te behalen punten 
is dan ook 100. Kampioen bij de he-
ren werd Dick Eijlers met 915 en 943 
(!), gemiddeld 91,57. Nummer 2 Tim 
van Sommeren was de enige sjoeler 
die ook boven de 90 gemiddeld uit-
kwam, zei het nipt, 90,17. Patrick Ha-
ring (83,57) en Cock Tukker (83,43) 
kwamen tot de 6e en 7e plaats in de 
A-Klasse. Bij de dames deed Marry 
Verhoeven mee in de hoogste klasse 
en eindigde met 73,37 op een mooie 
5e plaats. Betty Jacobs ging met 
79,67 met de winst aan de haal. In 
de (gemengde) B-Klasse werd Eli-
sa houweling 13e (71,57) en Wim 
Eijlers 17e (66,97). Voorzitter Sjaak 
Siebeling werd 18e in deze klasse 
met 66,77 gemiddeld. Joke Scha-
gen, tot vorig seizoen lid van Sjoel-
club Aalsmeer, won de Open Klasse 
met 76,03, waarmee ze als 4e geëin-
digd zou zijn in de Dames A.
De beste prestatie en de enige van 
Sjoelclub Aalsmeer die wel in de 
prijzen viel, was Marja Springin’t-
Veld met een 3e plaats in de C-Klas-
se. Het gemiddelde was 69,67. Een 
mooie beker viel haar ten deel. Theo 

van Leijden werd 7e met 66,27 en 
Wijnand Spring’tVeld kon niet tip-
pen aan zijn vrouw en werd 8e met 
65,07 gemiddeld. 
Het volgende NK is het NK Teams op 
zaterdag 18 november, maar eerst 
nog het eigen koppeltoernooi op za-
terdag 4 november in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Mocht u mee willen 
doen, geef u dan met twee perso-
nen op. Kijk voor meer informatie op 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 
Belangstellenden kunnen natuur-
lijk ook een keer individueel komen 
sjoelen. Op donderdag 2 november 
om 20.00 uur is de eerstvolgende 
sjoelavond. 
Donderdag 19 oktober werden er na 
de jaarvergadering nog 10 bakken 
gesjoeld. Wederom bewees Petra 
Houweling haar topvorm en gooide 
met 1455 (1 x 150 punten) een per-
soonlijk record en behaalde de vol-
le 15 punten. Albert Geleijn gooide 
één keer 152 punten, maar werd uit-
eindelijk derde in de Hoofdklasse. 
De uitslagen per klasse waren als 
volgt:
Hoofdklasse: 1.Petra Houweling, 
2. Hans van Leeuwen en 3. Albert 
Geleijn. A-Klasse: 1. Elisa Houwe-
ling, 2. Karin Dijkstra-Geleijn en 
3. Peter van der Zalm. B-Klasse: 1. 
Jan Alderden, 2. Thijs Brozius en 3. 
Wijnand Springin’tVeld. C-Klasse: 1. 
Maria Baggen, 2. Mirjam van den 
Berg en 3. Jan Geleijn Dzn.

Goud voor zwemmer Finn 
Vos op NK Lange Afstand
Aalsmeer - Afgelopen weekend is 
in het Sloterparkbad in Amsterdam 
de Amsterdam Swim Cup gezwom-
men. Dit is een driedaagse interna-
tionale zwemwedstrijd waar de in-
ternationale top, waaronder drie 
Olympische kampioenen, aan deel-
nemen. Tijdens deze internationa-
le zwemwedstrijd werden tussen de 
series en de finales de Nederland-
se Kampioenschappen Lange Af-
stand gezwommen. De Aalsmeerse 
zwemmers Finn Vos en Bart Som-
meling waren dit weekend actief. 
Finn nam deel aan de NK Lange Af-
stand en aan enkele afstanden op 
de Swimcup. Een paar weken gele-
den liet Finn al duidelijk blijken dat 
hij een zwemmer met inhoud is. In 
de Amsterdamse grachten eindig-
de Finn al in de voorste gelederen 
op de 2 kilometer tijdens de Am-
sterdam City Swim. Waar Finn ver-
leden jaar nog net naast het NK po-
dium belandde op de 1500 meter 
vrije slag (vierde plaats in 17:24:21 
min) greep Finn nu naar de macht 
om als eerste en dus Nederlands 
Jeugd Kampioen te eindigen in 
een mooie tijd van 16:54:46 minu-
ten; maar liefst 10 seconden snel-
ler dan de tweede zwemmer en een 
hele mooie progressie in verge-
lijk met verleden jaar. In een span-
nende race over maar liefst 60 ba-
nen van 25 meter liet Finn er geen 
twijfel over bestaan. Vanaf de eer-
ste baan nam Finn de leiding met 
de nummer 2 de gehele race op zijn 
hielen. Na 40 banen (1 kilometer) 
ging de turbo erop en Finn zwom 
los van zijn belager; goed voor het 
Nederlands Kampioenschap. Op de 
zondag zwom Finn ook nog twee li-
mieten (100 meter (56:41 seconde) 
en 200 meter vrije slag (2:00:59 mi-

nuten) voor de aanstaande Neder-
landse Jeugd en Junioren Kampi-
oenschappen. 

Derde plaats Bart
Bart Sommeling, tegenwoordig trai-
nend bij het Regionale Trainings 
Centrum van de KNZB in Amster-
dam, zwom drie afstanden op de 
Amsterdam Swim Cup. In de 200 
meter vrije slag werd Bart elfde in 
een snelle 1:49:91 minuut. Op de 
400 meter vrije slag liet Bart pro-
gressie zien door een persoonlijk 
record te zwemmen van 3 seconden 
(3:53:69 min); goed voor een der-
de plaats. Op de 100 meter vlinder-
slag zwom Bart een snelle 56.92 se-
conde.
Bart en Finn gaan nu hun vizier 
richten op de komende Nederland-
se Kampioenschappen. Finn van 14 
tot en met 17 december in Eindho-
ven (NK Jeugd en Junioren) en Bart 
van 21 tot en met 23 december in 
Hoofddorp (Open NK).

Finn Vos Nederlandse Jeugdkampi-
oen op de 1500 meter vrije slag.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Marco Cornelisse slaat 
dubbelslag bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van Ku-
delstaart het twee wekelijkse darts-
spektakel. De avond stond (voor 
sommigen) in het teken van het dit 
seizoen geïntroduceerde periode 
kampioenschap. De periode omvat 
telkens drie speelavonden, en de-
ze avond zou de allereerste periode 
kampioen ooit opleveren. Een (ach-
teraf) belangrijke wedstrijd ging na 
de poule tussen Ronald Baars en 
Martin Bax. Het lukte Martin om via 
Ronald het hoogste niveau te berei-
ken, in tegenstelling tot zijn aanwe-
zige concurrenten. Tibor Hogervorst 
overleefde een zware poule met de 
latere finalisten niet, en Gilbert van 
Eijk werd door Leon Spaan naar het 
tweede niveau verwezen. 
Zodoende werd Martin de allereer-
ste periode kampioen. De speel-
avond ging echter verder. Marco 
Cornelisse hield de kersverse kam-
pioen uit de grote finale. In de an-
dere halve finale stond Luc van de 
Meer, een zeer sterke prestatie, 
maar Kilian Broeren bereikte uit-
eindelijk de finale. Marco en Kili-
an stonden in de poule ook al bij el-
kaar, onder welk geweld Tibor dus 
gesneuveld was. Het werd een zeer 
spannende finale waarbij de vol-
le zeven legs gespeeld dienden te 
worden. Uiteindelijk won Marco dan 
toch. Marco had bij de Poel’s Eye 
de meeste speelavond overwinnin-
gen op zijn naam staan, en breid-
de nu zijn zegereeks uit tot een res-
pectabele aantal van maar liefst 32 
overwinningen. Alsof dat niet ge-
noeg was had Marco ook nog eens 
met een prachtige finish van 126. De 
hoogste uitgooi van de avond, wat 

hij voor de twaalfde keer ooit voor 
elkaar kreeg, wat óók het meest van 
iedereen is (Danny Zorn en Remco 
Maarse hadden elf keer de hoogste 
uitgooi). Er waren nóg drie niveaus, 
waarover volgende week meer in 
deze krant. 
Volgende week vrijdag 3 novem-
ber is de volgende speelavond van 
de Poel’s Eye in het Dorpshuis met 
hopelijk weer veel nieuwe gezich-
ten. Elke darter kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye is 
laagdrempelig en geschikt voor alle 
niveaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Man en vrouw, jong en oud, 
iedereen speelt door elkaar, maar 
dankzij het vier niveau systeem 
komt iedereen op zijn eigen niveau 
terecht. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier euro 
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op 
de website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Winnaar Marco (links) met finalist 
Kilian.

Schakers AAS 2 slaan toe!
Aalsmeer - Na een onfortuinlijke 
start heeft AAS 2 zich in de twee-
de ronde keurig hersteld van de nip-
te nederlaag in ronde 1 tegen Lei-
then. In het Denksportcentrum te 
Leiden mochten de AAS-schakers 
aantreden tegen LSG 6. Het wed-
strijdverloop in het eerste speeluur 
was voortvarend voor de Azen. Koen 
Beentjes kreeg aan bord 8 de pion-
nen vrijwel letterlijk in de schoot ge-
worpen. 
Om erger te voorkomen moest de 
tegenstander ook nog eens dame-
ruil aanbieden waarna een eind-
spel resteerde met drie pionnen 
meer. Ook aan de topborden was 
het genieten voor de toeschou-
wer. Aan bord 1 bereikte Marco de 
Groot vanuit de opening een pret-
tige drukstelling met een domi-
nant paard op d5 en een zwarte da-
me die op een dwaalspoor was ge-
raakt. Vervolgens werd door Marco 
het initiatief op beide vleugels ge-
opend met de krachtzetten a4 en 
f4. Ben de Leur speelde kennelijk 
een lijfvariant aan bord 2, want na 
iets van 15 zetten stond zijn klok op 
1.30 uur. In een klassiek Konings In-
disch probeerde wit het met de op-
mars c4-c5 en zwart koos uiteraard 
voor het plan om met g6-g5-g4 de 
g-lijn te openen tegen de vijandelij-
ke koning. Eerder was hij er al in ge-
slaagd de slechte zwartveldige lo-
per af te ruilen tegen een wit paard 
op d2. Kortom: een veelbelovende 
stelling voor deze Aas. Aan bord 3 
speelde Henk Noordhoek zijn be-
kende opstelling tegen de Siciliaan-
se opening waarmee hij ook dit keer 
weer goede zaken deed. Een leuk 
vorkzetje leverde hem twee stuk-
ken tegen een toren op met als ex-
tra het prachtige veld d5 voor zijn 
paard. Willem Hensbergen laveer-

de met zwart op de voor hem ken-
merkende wijze door de opening en 
mocht al snel een pluspion incasse-
ren met ook nog eens een zwakke 
pion op e3 in de gelederen van de 
opponent. Aan bord 5 leek het ge-
lijk op te gaan bij Olivier Marincic, 
terwijl aan bord 6 AAS eeuwig jeug-
dig talent Boudewijn Eijsvogel zich 
eveneens keurig staande hield te-
gen de agressieve speelwijze van 
zijn tegenstander. Voorzitter Henk 
van Leeuwen koos voor een gezon-
de openingsopzet die vrij snel re-
sulteerde in de afruil van de nodi-
ge stukken, waar onder de dames. 
Henks stukken stonden daarin beter 
en langzaam werd het voordeel ver-
groot en enigszins moeizaam werd 
het punt gescoord. Marco, Henk N, 
Willem en Koen scoorden zoals ver-
wacht ook het volle punt. Ben zag 
een mat in 1 over het hoofd en dit 
was de enige nederlaag voor AAS. 
Hierdoor won het team met maar 
liefst 6½-1½. Na twee ronden staat 
AAS 2 nu op een gedeelde tweede 
plaats in de Promotieklasse van de 
Leidse Schaakbond. 
Door Simon Groot

Zaalvoetbal voor dames en heren
Start inschrijving voor 
Quakel toernooi
De Kwakel - De sporthal op het 
sportpark van SV KDO in De Kwa-
kel vormt ook dit jaar weer het to-
neel voor het leuke zaalvoetbaltoer-
nooi uit de regio, het Quakeltoer-
nooi. Sinds de start in 1985 is het 
toernooi uitgegroeid tot één van 
de grootste zaalvoetbaltoernooien 
waaraan meer dan 40 teams uit de 
wijde omtrek aan deelnemen.

De herenteams worden ingedeeld 
in vijf poules van zes teams en spe-
len in (9 en 16) december en (6, 13 
en 27) januari. De winnaars van el-
ke poule gaan door naar de fina-
le-avond die aansluitend gespeeld 
wordt op 3 februari, waarin zij tegen 

elkaar strijden voor de eindoverwin-
ning. De damesteams worden inge-
deeld in één poule van zes teams en 
spelen op 20 januari. Kijk voor meer 
informatie en opgave op www.qua-
keltoernooi.nl. Wees er dus op tijd 
bij om zoveel mogelijk kans te kun-
nen maken op deelname.

Addy wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 1 novem-
ber vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het kaar-
ten op 18 oktober is gewonnen door 
Addy Hofman met 5176 punten. Op 
twee is Tom Verlaan geëindigd met 
5023 punten, op drie Anton van de 
Polder met 4989 punten en op vier 
Ruud Bartels met 4955 punten.
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Koreaans karate
Goud, zilver en brons 
voor leden Wassanim
Aalsmeer - Het was een produc-
tieve dag op het internationale toer-
nooi in Hendrik Ido Ambacht voor 
de leden van Wassanim Koreaans 
karate afgelopen weekend. Maar 
liefst 6 leden behaalden mooie prij-
zen.
Lulu Jiang goud bij de wapens, Luuk 
Ottevanger brons bij de hyungs, Ja-
heim Aaron goud bij het sparren, 
Kaylee Buijs zilver bij het sparren, 
Rowan Buijs goud bij het sparren 
en brons bij de breektesten en zil-
ver voor Kayne Buijs bij de breek-
testen. Bimal Adhekari behaalde 
helaas geen prijs, maar heeft wel in-
druk gemaakt.
Totaal werden er drie gouden, twee 
zilveren en één bronzen medailles 
behaald. Hoofdinstructeur Johan 

van der Nald kreeg zelf ook nog een 
speciaal aandenken van de organi-
satie voor het leveren van de mooie 
prijzen. Kijk voor meer  foto’s van 
het toernooi op de website www.
wassanim.nl.
Binnenkort starten weer de kennis-
makingslessen via de Jeugd Sport 
Pas. Belangstelling om vier keer 
mee te doen met deze mooie sport 
waar zelfvertrouwen kweken pri-
oriteit nummer één is? Iedereen is 
van harte welkom. Inschrijven kan 
via de scholen van alle kinderen 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Uiter-
aard zijn belangstellenden ook wel-
kom om een kijkje te komen nemen. 
Sportschool Wassanim geeft lessen 
en trainingen in de gymzaal in de 
Rozenstraat 2b in het Centrum.

Nils Eekhoff in top duizend UCI
Geslaagd oogstjaar voor 
plaatselijke wielrenners
Aalsmeer - Veel wielrenners telt 
het verspreidingsgebied van de-
ze krant niet. Een negental slechts. 
Toch was het voor de wél fietsende 
‘locals’ een uitermate succesvol jaar 
met overwinningen voor Jordy Bus-
kermolen (Kudelstaart), Leon Buijs 
(Aalsmeer) en de Rijsenhoutse top-
pers Owen Geleijn en Nils Eekhoff. 
Elf zeges in totaal. 

Owen Geleijn
Nieuweling Owen Geleijn is met vijf 
criteriumoverwinningen, een zege in 
een klassieker en een tweede plek 
op het nationaal kampioenschap de 
best scorende regiorenner. In het 
KNWU-jaarklassement, opgesteld 
aan de hand van resultaten in na-
tionale wedstrijden, eindigde hij als 
derde. In het eindklassement van de 
Nederlandse klimkoersen staat Ge-
leijn op plek twee. Begin volgend 
jaar start hij in de categorie junio-
ren, renners van 17 en 18 jaar.

Jordy Buskermolen
Ook voor Jordy Buskermolen was 
het een bijzonder seizoen. Na het 
winnen van strandraces brak het 
26-jarige lid van het Swabo-team 
eveneens door in wegwedstrijden. 
Hij werd winnaar van twee aanspre-
kende nationale clubcompetitie-
wedstrijden en finishte zestien keer 
in de top tien. In de eindstand van 
de clubcompetitie eindigt hij op de 
vierde plaats en in de KNWU-jaar-
ranking van Nederlandse wedstrij-
den voor eliterenners en beloften is 
hij vijftigste. Na het wegstrepen van 
de profs op deze lijst staat Busker-
molen als vijftiende clubrenner ge-
noteerd. Door zijn recente succes-
sen in Kameroen verzamelde hij 
bovendien punten voor het UCI-
wereldklassement en is daarin de 
nummer 1798. Volgend seizoen legt 
Buskermolen de lat een niveau ho-
ger. Hij ruilt Team Swabo in voor het 
semiprofessionele Monkey Town, 
dat met meest oudere, ervaren ren-
ners uitkomt in de Nederlandse top-
competitie en ook internationaal ac-
tief is. 

Leon Buijs
Op de jaarafrekening bij de junioren 
staat Aalsmeerder Leon Buijs ze-
ventigste dankzij winst in de Oran-
jeronde van Amsterdam en enkele 
knappe uitslagen in klassiekers.

Top duizend
Nils Eekhoff sluit zijn debuutjaar bij 
de profs af als 978ste op de UCI-
wereldranglijst. De renner van op-
leidingsteam Sunweb was afgelo-
pen seizoen de best presterende 
Nederlandse eerstejaars beroeps-
renner, ondanks een aantal valpar-
tijen, blessures en ziektes. Het win-
nen van de belofteneditie van Pa-
rijs-Roubaix, een zesde plaats in 
de Grand Prix Criquielion, een ver-
rassende elfde plek in de Veenen-
daal Classic, achtste in de GP Porec, 
tiende op het Nederlands Kampi-
oenschap en goud op het districts-
kampioenschap tijdrijden maakten 
zijn debuutjaar echter meer dan ge-
slaagd. Volgend seizoen komt het 
Rijsenhoutse talent opnieuw uit 
voor Opleidingsteam Sunweb.

Veldrijden
Het wielerseizoen op de weg is nu 
afgesloten, de veldrijders geven in-
tussen alweer vol gas. Dat geldt ze-
ker voor Owen Geleijn, die afgelo-
pen zaterdag in Rhenen als zesde 
finishte bij de junioren. Zijn broer 
Tristan Geleijn werd bij de nieu-
welingen, waar liefst 63 vertrek-
kers waren, 24ste. Een dag later be-
haalde Tristan in Sloten zijn twee-
de overwinning in de Amsterdam-
se Crosscompetitie vóór Elian La-
gendijk. 
Sven Buskermolen uit Kudelstaart 
miste als vierde aankomende maar 
net het podium. Komende zondag 
29 oktober is rit 3 van de competi-
tie in Spaarnwoude. 

Nils Eekhoff, best scorende Neder-
landse eerstejaars prof in 2017. 
Foto: @Team Sunweb.

Foto: www.kicksfotos.nl

BeNe League handbal
FIQAS plaats gestegen na 
overwinning op Quintus
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer speelden zaterdag-
avond thuis in de Bloemhof te-
gen het laag geklasseerde Quin-
tus. Voor de Aalsmeerders altijd een 
taaie tegenstander die fysiek verde-
digt. Dat was deze avond niet an-
ders. Het verschil was dan ook niet 
zo één, twee, drie gemaakt. Vooral 
omdat het eerste deel van de wed-
strijd nogal rommelig was en bol 
stond van de onnauwkeurigheden 
aan de twee kanten. Want FIQAS 
nam dan wel een 5-3 voorsprong, 
na een klein kwartier was de stand 
weer in evenwicht: 6-6. Peter Tier, 
die de zieke Bert Bouwer verving 
deze avond, nam een time out om 
te proberen de ploeg wat scher-
per te krijgen. Dat lukte pas na een 
paar minuten. Want nadat het eerst 
nog 8-8 was geworden, werd in de 
laatste tien minuten voor rust voor 
het eerst een klein gaatje gesla-
gen: via 11-8 door topscorer Remco 
van Dam en 13-9 door Kevin Hooij-
man naar 14-9 via een break - na 
een onderschepping van Lars Kooij 
- afgemaakt door Robin Boomhou-
wer. In overtal kwam Quintus weer 
iets dichterbij (14-10), maar Quinten 
Ouderland bepaalde de ruststand 
op 15-10. Ook dit was een break: 
Boomhouwer blokte de bal, waar-
na de snelle Ouderland er vandoor 
ging en feilloos werd aangespeeld. 
In de tweede helft kwam Rob Jan-
sen in het veld, maar hij kon na 22 
seconden alweer gaan zitten met 
een tijdstraf. Dit gaf Quintus de kans 
om de marge te verkleinen: 15-12. 
Diezelfde Jansen zorgde even la-
ter wel voor de 16-12 en Boomhou-
wer maakte er via een strafworp 17-
12 van. Toch bleef het spel ook nu 
wat slordig en zo kon Quintus blij-
ven aanhaken: via 17-14 en 19-16 
tot 22-18. FIQAS kwam hierna ein-
delijk beter in het eigen spelletje en 
wist de wedstrijd binnen vijf minu-
ten te beslissen: van 22-18 naar 28-
18. Het waren van Dam (twee keer), 
Michael Kamsteeg, Tim Bottinga en 

Ouderland (break outs) en Samir 
Banghanem aan de cirkel die fraai 
werd vrijgespeeld door Van Dam die 
voor deze versnelling tekenden. De 
tegenstander was inmiddels murw 
gespeeld, kon weinig tempo meer 
maken en FIQAS kon de wedstrijd 
rustig uitspelen. Het verschil werd 
maximaal twaalf (32-20 en 34-22), 
maar was na het laatste fluitsignaal 
weer tien: 35-25. Een nuttige over-
winning die er ook voor zorgde dat 
FIQAS een plaats omhoog ging in 
de stand: de mannen staan nu op 
plaats vijf. 
Komend weekend ligt de BeNe 
League even stil in verband met 
wedstrijden van het Nederlands He-
renteam, op zaterdag 4 november 
pakken de FIQAS mannen de draad 
weer op met een uitwedstrijd bij KV 
Sasja in Antwerpen. De eerstvol-
gende thuiswedstrijd is op zondag 
12 november en dan is Kras Volen-
dam om 15.45 uur de tegenstander. 
Doelpunten: Remco van Dam 10, 
Kevin Hooijman en Tim Bottinga 5, 
Quinten Ouderland 4, Robin Boom-
houwer en Rob Jansen 3, Samir 
Benghanem 2, Jim Castien, Michael 
Kamsteeg en Lars Kooij 1. 

Zaterdag dames thuis
Ook dames 1 van FIQAS boekte 
winst. De selectie wachtte zaterdag-
avond een uitwedstrijd bij Westsite. 
Er is tot de laatste minuut en voor 
het laatste punt gestreden, maar 
de dames konden de bus naar huis 
in met winst. Op het nippertje ge-
wonnen met 26-25. Na deze uit-
wedstrijd spelen de dames van FI-
QAS Aalsmeer aanstaande zaterdag 
28 oktober weer thuis in de Bloem-
hof. Om 20.00 uur spelen ze tegen 
de dames van Herpertz/Bevo uit 
Panningen. De Aalsmeerse dames 
staan op de negende plaats in de 
Eerste Divisie en de tegenstander 
op de tiende. Het onderlinge ver-
schil is slechts twee punten, dus het 
zou wel eens een spannende wed-
strijd kunnen worden. Kom kijken! 

Geen winst in eigen huis
Biljarters in de mineur
Aalsmeer - In de thuisbasis van de 
biljartvereniging aan de Roerdom-
plaan was het maandagavond nou 
bepaald geen hosanna. Geen van 
de drie teams wisten de winst in ei-
gen huis te houden. De grootste ne-
derlaag was voor het team van Jan 
Plasmeijer;
Arnold Heuzen kon de partij niet 
naar zijn hand zetten en bleef ste-
ken met een tekort van 36 caram-
boles tegen Piet Witteman die in 
28 beurten besliste en winst pak-
te. Joop Houtman, die 9 punten 
scoorde voor zijn team, moest in 
Loek Turk zijn meerdere erkennen 
in 34 beurten en kwam 4 carambo-
les tekort. Teamleider Jan Plasmeijer 
werd in 13 beurten aan de kant ge-
zet door Aad van Holstein die een 
serie van 22 caramboles liet note-
ren. Eindstand: Aalsmeer 19 en Ja-
cobswoude 36 punten.
Bij het team van Henk v/d Sluis was 
het puntenverlies niet zo groot. Jan 
Ganzevles was op deze avond wel 
in vorm door Hans van Aalst achter 
zich te laten om in 19 beurten zijn 65 
caramboles en een serie van 16 te 
maken met een moyenne van 3.42.
Joost Dekker kon geen vuist maken, 
zelfs een serie zat er niet in tegen 
Kees v/d Pols en na 27 beurten viel 
het doek voor Joost. Er moest ge-
doubleerd worden. Henk v/d Sluis 
tegen Kees v/d Pols die dan 60 ca-
ramboles maken in plaats van de 
55 caramboles. De vermoeidheid 
sloeg toe, gezien de 40 beurten die 
nodig waren. Uiteindelijk was BV ‘t 
Scheepje die met de punten naar 
huis ging. Eindstand: BV Aalsmeer 
29 en ‘t Scheepje 31 punten. 
Paul v/d Aar, spelend in het team 
van Hans Spaargaren, deed goe-
de zaken door in 16 beurten Aad 
Turk te verslaan en zo 12 punten bij 
liet schrijven. Van de zes gespeelde 

competitiewedstrijden won Paul er 
vijf en verloor er slechts één.
Hans Spaargaren en Piet van Zelst 
zijn van gelijk niveau. Hans had het 
vanaf het begin van de wedstrijd al 
moeilijk tegen Piet. Dat bleek wel 
dat de winst na 27 beurten naar 
Piet van Zelst ging. Bij Hennie Kars-
sen wilden het helmaal niet lukken. 
Hennie kon niet in het ritme komen 
tegen Louis Rombouts. Na 28 beur-
ten was het verlies daar voor Hen-
nie. Eindstand: BV Aalsmeer 21 en 
BV Westerhaven 28 punten.
Paul v/d Aar is in een vriendschap-
pelijke strijd gewikkeld met teamge-
noot Hans Spaargaren als het gaat 
om wie eerste speler wordt van dit 
team. Nu is de competitie nog lang 
niet aan het einde, in 2018 wordt dit 
bekend, spelend dan in het nieuwe 
onderkomen van de Biljartvereni-
ging aan de Oosteinderweg 287.
De C 1 van BV Aalsmeer heeft de 
eerste nederlaag opgelopen in de 
uitwedstrijd tegen RBV. Teun van 
Leeuwen was deze avond de eer-
ste speler en liet de ballen rollen. 
Hij maakte in 16 beurten zijn 135 
caramboles. Voor de twee teamge-
noten van Teun ging het wat min-
der. Ton Bocxe moest de tafel na 15 
beurten verlaten; zijn tegenstander 
(153 caramboles) maakte nog een 
serie van 50 en het verlies was een 
feit. Ook Rob ten Brink kon geen 
vuist maken en werd in 22 beurten 
verslagen door Rob van Muyden. 
Ondanks verlies blijft de C1 van BV 
Aalsmeer lijstaanvoerder. Eindstand: 
RBV 28 en Aalsmeer 26 punten. Uit-
slagen gespeelde wedstrijden in de 
Dagcompetitie; BV De Plas D 30 en 
BV Aalsmeer A 36 punten; BV Rij-
negom G 48 en BV Aalsmeer B 25 
punten; BV Rijnegom C 41 en BV 
Aalsmeer C 25 punten.
Piet Maarsen 

De laatste keer kienen in de kantine aan de Dreef, vorig jaar met Kerst.

Groot prijzenfestival en livemuziek
Hallowkien bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Komende zaterdag 
28 oktober vindt in de kantine van 
FC Aalsmeer weer het grote prij-
zenfestival plaats met volop mo-
gelijkheden om te kienen, om lo-
ten voor de grote loterij te kopen 
en om te genieten van een hap-
je, een drankje en optredens van 
Dennis Wijnhout, tussen het spe-
len door. Omdat het dinsdag Hal-
loween is, wordt de kienavond om-
gedoopt tot ‘Hallowkien’.

Altijd prijs
De opzet van de avond is hetzelf-
de als elk jaar. Er zullen vier à vijf 
kienrondes gespeeld worden, er 
wordt een grote loterij gehouden 
(loten zijn op de avond zelf ver-
krijgbaar voor 1 euro) en tussen 
de rondes door, zal zanger en dj, 
Dennis Wijnhout, voor een gezel-
lig muziekje zorgen. De organisatie 
van het kienen zorgt er altijd voor 
dat er meer dan voldoende prijzen 
zijn. Zo kan eigenlijk elke bezoe-
ker van de avond in de prijzen val-
len. Lukt het niet met kienen, dan 
is er nog de loterij. En lukt het dan 
niet? Alle gebruikte kienblaadjes 
worden door de deelnemers voor-
zien van hun naam en worden in 
een grote bak gedaan. De organi-
satie verloot vervolgens alle over-

gebleven prijzen onder de namen 
in deze bak. 

Planten en vrijkaartjes
De ‘Hallowkien’ belooft zaterdag 
dus weer een groot succes te wor-
den. Dit succes zou echter nooit ge-
realiseerd kunnen worden zonder 
alle (veelal Aalsmeerse) midden-
standers die prijzen sponsoren voor 
dit evenement. Van planten tot huis-
houdelijke 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 full HD 
Led televisie. 
Het kienen begint aanstaande za-
terdag 28 oktober om 20.00 uur en 
zal tot in de kleine uurtjes doorgaan. 
Locatie de nog steeds schitterende 
kantine van FC Aalsmeer aan de 
Beethovenlaan in de Hornmeer. Ie-
dereen is welkom!

Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagvoetbal, Eerste Klasse A
FC Aalsmeer sterkste in 
derby tegen CSW
Aalsmeer - De ongeslagen status 
van FC Aalsmeer blijft behouden. 
De 3-0 zege tegen verre buur CSW 
was verdiend. Het niveau van de 
wedstrijd was niet groots, de span-
ning vergoedde veel. Invaller Epi 
Kraemer liet zien van ongekende 
waarde te zijn. De spits gooide met 
2 fraaie treffers het duel in het slot. 
Zaterdag 1 speelde zonder de ge-
schorsten Nick van der Wiel en San-
der Aznar Martinez. Colby Harmon 
en Thomas Harte waren niet meer 
dan logische vervangers.
Het begon allemaal voortvarend 
voor de thuisclub, want al na 3 mi-
nuten had Lilinho Martins in twee 
instanties een gaatje gevonden 
langs oud-FC Aalsmeer doelman 
Giovanni Santangelo. Daarna kreeg 
FC Aalsmeer nog een aantal mo-
gelijkheden om de marge te ver-
dubbelen. De voorhoede miste wat 
scherpte en zodoende kregen de 
bezoekers wat meer lucht. De for-
matie uit Wilnis kreeg via Dave Cor-
nelissen een ideale kans op de 1-1. 
Hij schoot echter voorlangs. Tot aan 
de rust bleef het 1-0.
In de tweede helft zagen de ruim 
400 toeschouwers een iets oppor-
tunistischer CSW en FC Aalsmeer 
had moeite om het spel te blijven 
maken. Maar met Lilinho en Lulinho 

Programma 
handbal

Zaterdag 28 oktober
11.00 u: FIQAS F1 – Zaanstreek
11.55 u: FIQAS D3 – RKDES
12.45 u: FIQAS D1 – Havas
13.35 u: FIQAS jongens C1 – 
 Volendam
14.35 u: FIQAS meisjes C1 – Velo
15.35 u: FIQAS D2 – VOC
18.30 u: FIQAS meisjes C2 – 
 Volendam
20.00 u: FIQAS dames 1 – Bevo 
 (Eerste Divisie)

Zondag 29 oktober
11.30 u: FIQAS jongens A1 – ARBO/
 R’dam (Jeugd Divisie)
13.00 u: FIQAS dames 2 – 
 Meervogels
13.30 u: Legmeervogels – 
 FIQAS dames 3 (de Scheg)

ZABO ronde 3 
in De Bloemhof

Aalsmeer - Komende zaterdag-
avond 28 oktober wordt de ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie voortge-
zet met de derde speelronde van 
het nieuwe seizoen. Het wedstrijd-
programma in sporthal de Bloemhof 

aan de Hornweg ziet er als volgt uit: 
om 19.00 uur Koning Nieuwendijk 
tegen Football Fanatics. Om 19.45 
uur IBH Aalsmeer tegen Met & Co. 

Om 20.30 uur Bolas Underwe-
ar tegen LEMO en om 21.15 uur 
tot slot Amsec Piller tegen Polonia 
Aalsmeer. Publiek heeft gratis toe-
gang. Meer informatie op de websi-
te: zaboaalsmeer.nl.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer -Komende vrijdag 27 
oktober is er weer koppelkaarten 

bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Geen 
maat? Daar gaat ter plaatse voor 
gezorgd worden. Aanvang is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur voor 
koffie, thee en inschrijving. Het 
kaarten op 20 oktober is gewonnen 
door Siem Burgers met 5498 pun-
ten. Op twee Chris van Wijhe met 
5184 punten, op drie Corrie Durieu 
met 5170 punten en de poedelprijs 
was voor Joop Biesheuvel met 3813 
punten.

Kwart marathon klaverjassen
Op zaterdag 28 oktober organi-
seert buurtvereniging Hornmeer 
een kwart marathon klaverjassen in 
het buurthuis aan de Dreef. De kos-
ten bedragen 10 euro, waarbij een 
lunch is inbegrepen. De aanvang is 
om 10.00 uur, zaal open vanaf 09.30 
uur voor koffie, thee en inschrijving. 
Kom op tijd en neem gerust u buur-
man/vrouw mee. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugde.

bleef de dreiging natuurlijk groot. 
Maar de wedstrijd had desondanks 
een oppepper nodig. Epi betrad na 
een uur het veld en hij zou de wed-
strijd ook naar zijn hand zetten. De 
oud-speler van CSW liet enkel zijn 
voeten spreken en gaf een visite-
kaartje af aan zowel trainer als pu-
bliek. Met een fenomenale 2-0 en 
3-0 zorgde Kramer voor euforie aan 
de Beethovenlaan. Vooral de 2-0 
was er één om in te lijsten. Uit de 
draai schoot Kraemer hard en on-
houdbaar in de verre hoek raak. De 
3-0 was een schuiver met precisie.
Zo staat FC Aalsmeer er na 5 speel-
ronden goed op. Met 13 uit 5 staat 
de eersteklasser op een derde 
plaats. Komende zaterdag speelt 
FC Aalsmeer een uitwedstrijd. Gast-
heer is sv Marken. De nieuwkomer 
heeft het momenteel lastig en staat 
laatste met 1 punt. 
Arno Maarse

Veel regen
Konden zaterdag nog regelmatig 
voetbalwedstrijden gespeeld wor-
den in het zonnetje, zondag 22 ok-
tober was er regen, veel regen. Toch 
ging een aantal wedstrijden door en 
met succes voor de eerste teams 
van Aalsmeer en Kudelstaart. FCA 
zondag wist met 2-1 te winnen van 
Van Nispen en RKDES boekte een 
4-2 zege op Warmunda.
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