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Bijeenkomst over ‘Het
Groene Lint’

Aalsmeer - ‘Het Groene Lint’ is een wandelnetwerk dat bestaande groengebieden met elkaar verbindt. Doel is een groene verbinding te creëren van het Amsterdamse Bos tot aan de Westeinderplassen.
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Het project bestaat uit verschillende deelprojecten. Op woensdag 31 oktober is er van 19.30 en
21.00 uur een inloop-/informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Op de agenda staan de herinrichting van de strook langs de
Molensloot/Linnaeuslaan
met
paden en groenstroken, het dijklichaam van de Molenvliet en de
bewegwijzering van alle fiets-en
wandelpaden in Aalsmeer. Vindt
u het interessant om daarover
mee te praten? U bent van harte
welkom.
Initiatief groep inwoners
‘Het Groene Lint’ is een initiatief
dat inwoners als project hebben
aangedragen bij Stichting Leefomgeving Schiphol om Aalsmeer

leefbaarder en aantrekkelijker
te maken. Om 19.30 uur verwelkomt wethouder Wilma Alink de
belangstellenden, waarna de bewonersinitiatiefgroep een korte uitleg geeft. Bewoners kunnen daarna het concept inrichtingsplan bekijken en hun inbreng geven. Marcel Bartels, lid
van de initiatiefgroep: “Met een
aantal bewoners hebben we het
plan opgevat om groengebieden
in Aalsmeer met elkaar te verbinden en zo meer groen te creëren.
Samen met de gemeente hebben we de plannen uitgewerkt en
een subsidieaanvraag bij het SLSfonds gedaan.”
Veel draagvlak
Wethouder Wilma Alink: ”Ik vind

het een geweldig initiatief van
deze bewoners en ben er erg blij
mee. Veel Aalsmeerders hechten
waarde aan een groene omgeving en willen meer groen om te
wandelen en te fietsen. ‘Het Groene Lint’ voorziet in die behoeften.
Omdat bewoners zelf het initiatief hebben genomen, verwachten we dat het project veel draagvlak heeft.”
Definitief ontwerp
Bent u niet in de gelegenheid om
31 oktober te komen, maar wilt
u wel reageren? Stuur dan een
e-mail naar de gemeente via pena@amstelveen.nl met als onderwerp: Het Groene Lint Aalsmeer.
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 2 november. Samen met de initiatiefgroep neemt de gemeente alle
opmerkingen mee bij het definitieve ontwerp en begroting. Kijk
voor meer informatie op www.
aalsmeer.nl/HetGroeneLint
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Draaginsigne en wand met namen in kamer B&W

Ereburgers Aalsmeer in zonnetje gezet
Aalsmeer - Ereburgers zijn mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalmeerse samenleving en van grote betekenis zijn geweest voor de
gemeenschap. Aalsmeer heeft 17
ereburgers die nog in leven zijn.
In dit illustere gezelschap bevinden zich oud-bestuurders uit de
politiek, waaronder oud-burgemeester Joost Hoffscholte, maar
ook bestuurders van bedrijven
die belangrijk zijn voor Aalsmeer,
zoals de bloemenveiling en de TV
studio’s. Vier van de ereburgers
zijn voormalig Olympisch kampioenen. De meest recente ere-

burger is oud-wethouder Ad Verburg. Aalsmeer is trots op zijn ereburgers. Om hen de erkenning
te geven die hen toekomt heeft
burgemeester Jeroen Nobel een
draaginsigne laten ontwerpen en
in de kamer van burgemeester en
wethouders een wand laten maken waarop alle ereburgers staan
vermeld. Op woensdag 17 oktober nodigde de burgemeester de
ereburgers uit in het gemeentehuis. Hij overhandigde hen het
draaginsigne en liet de wand
met namen zien. De bijeenkomst Oud-burgemeester Joost Hoffwerd afgesloten met een geza- scholte in het zonnetje gezet door
menlijke lunch.
huidig burgemeester Jeroen Nobel.

De 17 ereburgers van Aalsmeer voor de wand met namen in de kamer van burgemeester en wethouders.

Centrum opgeschrikt door harde knal

Plofkraak bij ABN AMRO
Aalsmeer - Even na drie uur in
de nacht van donderdag 18 op
vrijdag 19 oktober is een plofkraak gepleegd in de Punterstraat, hoek Zijdstraat. Het doelwit was de pinautomaat van de
ABN AMRO bank. De kraak heeft
flinke schade aangericht aan de
pinautomaat. De woningen boven de bank zijn enige tijd ontruimd geweest, maar na onderzoek bleek dat het gebouw geen
schade heeft opgelopen. De pinautomaat is door de klap uit de
muur geblazen. In het ‘gat’ was de
kluis zichtbaar. De daders hebben
dan ook geen buit gemaakt.
In het Centrum wonen veel mensen en nagenoeg allen zijn opge-

schrikt door de harde knal. Met
explosieven is getracht de pinautomaat op te blazen. De dieven, zo goed als zeker vier personen, zijn min of meer gestoord tijdens hun ‘klus’. Er is naar hen geroepen en direct is alarm geslagen via 112. De dieven hadden
wapens bij zich. Dit is gezien door
een getuige.
De politie heeft al vele getuigen
gehoord, maar is nog op zoek
naar (nog niet) beschikbaar gestelde beelden en natuurlijk naar
getuigen met bruikbare informatie die nog niet gehoord zijn.
De politie is bereikbaar via 09008844 en 0800-7000 (anoniem).
Foto: VTF – Vivian Tusveld

Woninginbraak
met baksteen

meerkade, achter het gemeentehuis. Met een baksteen hebben
dieven een ruit van de achterdeur
ingegooid. Het alarm is vervolgens onklaar gemaakt door deze
van de muur te trekken. Het hele huis is doorzocht. Vooralsnog is
niet bekend of er buit is gemaakt.

Aalsmeer - Tussen donderdag 18
en zondag 21 oktober is ingebroken in een woning aan de Stom-
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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
ALARMNUMMER 112
www.112.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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.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.

Kerkdiensten
Zondag 28 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Eric Wegman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas,
kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met ds.
M. Bot en 16.30u. met ds. D.
Quant. Oppasdienst kinderen
0-3 jaar en zondagsschool voor
jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u
Dienst met ds. Yko van der
Groot. Collecte: Jeugdwerk.
Zondagsschool 10 tot 11u.
voor 4-12jr.: Herfstfeest. 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. Dienst met
ds. A.A. v.d Wel uit Berkel en
Rodenrijs.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds. A.
van Heusden uit Driebergen.
Organist: R. van Delft.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Zangdienst met dhr. Naaktgeboren, Woudenberg.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Willem Ouweneel. 10u. Jeugddienst. Babyoppas en aparte bijeenkom-

sten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met ds.
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. D.
Quant uit Huizen, gez. dienst in
CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordcommunieviering met N. Kuiper en
koor SDG in Kloosterhof. Zondag om 9.30u. Eucharistieviering m.m.v. Klein koor. Om
14u. en woensdag 19u. Poolse
dienst met Krzysztof in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag
16u. Dienst. Voorganger: Mgr.
Dr. Dirk Jan Schoon, bisschop
van Haarlem. Organist: Mattijs
Ploeger. Lezingen: Lisette Visser-Moleman. Roemeens-orthodoxe Parochie: Zondag 9u.
Utrenia en 10.30u. Heilige Liturgie. Voorganger: Father Petru
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
mevr. M. Gehrels uit Amsterdam.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met mw.
A.M. van Gaalen-van Veen uit
Ilpendam.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Eucharistieviering.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

In Memoriam

Oud-voorzitter RKDES
Piet du Pau overleden
Kudelstaart - Op 19 oktober is Piet du Pau (84 jaar) overleden. Velen kennen Piet als (oud)-voorzitter van sportvereniging RKDES.
Piet was echter meer dan dat. Hij was een echt clubmens. Piet was
zelf in een ver verleden actief als voetballer en zaalvoetballer bij
RKDES. Hij was ook elftalleider, onder andere van het team dat in
1972 vanuit de Amsterdamsche Voetbalbond (AVB) promoveerde
naar de vierde klasse van de KNVB. En later nog van eerste elftallen van RKDES waarin ook zijn zoon Piet jr. speelde. Het best echter kennen de meesten Piet als voorzitter van RKDES. Hij volgde
in 1974 Dirk van Kleef op en bleef tot 1990 voorzitter. Hij was zeer
gedreven en onder zijn bezielende leiding werden er diverse mijlpalen bereikt. Een belangrijk wapenfeit onder Piet’s leiding was
de verhuizing van het RKDES-complex van de Bilderdammerweg
naar de Mijnsherenweg in 1978. Het werd een voor die tijd zeer
modern sportcomplex, waar met inzet van vele vrijwilligers door
RKDES zelf de bouw van kantine en kleedkamers werd gerealiseerd. Het complex bleef daar gevestigd tot de verhuizing naar de
Wim Kandreef in 2002. Onder leiding van Piet du Pau werden ook
twee nieuwe afdelingen van sportvereniging RKDES opgericht:
in 1974 zaalvoetbal en in 1976 handbal, beide nu nog steeds belangrijke afdelingen binnen de vereniging. Piet was een enthousiaste voorzitter, die mensen wist te motiveren en er zodoende
goed in slaagde om met inzet van veel vrijwilligers de club draaiende te houden. Terecht werd hij daarvoor later benoemd tot ‘lid
van verdienste’ van RKDES. Hij was in latere jaren nog een trouwe supporter van RKDES en bleef geïnteresseerd in het wel en
wee van zijn club. Hij was tot het laatst toe, ondanks zijn broze gezondheid, nog aanwezig bij de wedstrijden van RKDES 1.
RKDES is Piet veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de club.
De leden zullen altijd met respect aan hem terugdenken. Medeleven gaat uit naar zijn vrouw Truus, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere familie. Het bestuur en de leden van SV
RKDES wensen hen veel sterkte.
Frans Kuipers, voorzitter
Peter Lentjes, secretaris

Viering Allerheiligen in
Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Zondag 28 oktober is
er vanaf 16.00 uur weer een speciale dienst in de Oud Katholieke
kerk aan de Oosteinderweg. Allerheiligen gaat gevierd worden. Tijdens deze dienst worden ook allen die gestorven zijn herdacht.
Voor hen worden kaarsjes aangestoken. Voorganger in deze dienst
is Dr. DirkJan Schoon, bisschop van
Haarlem. Het orgel wordt bespeeld
door pastor Mattijs Ploeger en voor
de lezingen draagt Lisette VisserMoleman zorg.

ten was afgenomen sinds de grote en super enthousiaste hoofdorganisator hiervan , Nico de Groot,
enkele jaren geleden overleden is.
De vrijwilligers van OK Aalsmeer
zijn nu op zoek naar passende activiteiten op dit gebied in deze ‘parel van Aalsmeer’, opdat velen dit
unieke kerkgebouw weer weten te
vinden en ervan kunnen genieten.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen worden met Han Louman via corbier.louman@hetnet.nl.

Urker Visserskoor treedt
op in de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdag 3 november zingt het bekende Urker
Vissers Mannenkoor ‘Crecendo’
opnieuw in Aalsmeer. Na 2 jaar
is het gelukt om ze voor een concert naar de Dorpskerk te krijgen.
Het wordt een concert waar ook
samenzang de ruimte krijgt. Dit
grote mannenkoor treedt niet alleen in Nederland op, maar is ook
in het buitenland graag gezien en
gehoord. Er wordt veel publiek
verwacht wordt, aangeraden
wordt om de auto op het Praamplein te parkeren. Het concert begint om 19.30 uur in de Dorpskerk
aan de Kanaalstraat.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 27 oktober gaan de leden van Drumfanfare Melomanie en handboogvereniging Target weer huis aan huis
oud papier ophalen. Aan inwoners wordt gevraagd 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. De
eerstvolgende ophaalronde daarna is zaterdag 24 november.

Ook is er van 9.30 tot 10.30 uur
de Taal-Inn. Komt u uit het buitenland en wilt u het Nederlands
beter leren verstaan en spreken? Dan kunt u meedoen. Opgeven hoeft niet, maar kan wel
op het emailadres: taal-inn@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan
KCA vertrokken
verbonden. De volgende Taal-Inn
De Stichting Kunst en Cultuur
is op woensdag 7 november. AlAalsmeer heeft de huur van de kerk
le belangstellenden zijn welkom
voor hun concerten, na vele jaren
in de Mikado aan de Catharina
en talloze mooie concerten met
grote belangstelling, opgezegd Aalsmeer - Woensdag 31 oktober Amalialaan 66. Voor inlichtingen:
en met dit vertrek is ook de fraaie is er van 9.30 tot 11.30 uur weer 0297-325636 of 0297-321636 of
vleugel verdwenen. De belang- inloop en ontmoeting in de Oost- kijk op de website www.oosterstelling voor de prachtige concer- Inn. De koffie en thee staan klaar. kerk-aalsmeer.nl.

Oost-Inn: Inloop
en Taal-Inn

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - Karmel Aalsmeer aan
de Zwarteweg 36 heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een Taizégebed te houden op vrijdag 26
oktober om 20.30 uur. Tijdens deze meditatieve viering zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.
Na afloop is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren! Belangstellenden zijn welkom.
zorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98. Op 29 oktober
om 20u. met br. Ando Geworgjan.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Op 30 oktober met Peter Slagter over Tekenen in het Johannes Evangelie.

Eerste dienst voor nieuwe dominee

‘Aalsmeer Zingt’ zondag
in de Oosterkerk
Aalsmeer - Zondag 28 oktober
is er om 10.00 uur een ‘Aalsmeer
Zingt’ zangdienst in de Oosterkerk. In deze dienst, waarin dominee Menno Zandbergen voorgaat. Hij is de nieuwe predikant
van de Hervormde wijkgemeente
Oost. Menno gaat na zijn intrede
op 14 oktober nu voor het eerst
voor in zijn nieuwe gemeente
als wijkpredikant. Medewerking
wordt verleend door de mannen

zanggroep ‘Jeruel’ uit Rijnsburg.
Deze groep bestaat uit ongeveer
zestig zangers en zij zingen graag
uit diverse liedbundels. Ze worden begeleid door organist Johan Haasnoot die ook de samenzang zal begeleiden. Naast de
liederen die door de zanggroep
worden gezongen zal er ook volop ruimte zijn voor de samenzang. Het spreekt vanzelf dat iedereen van harte welkom is!
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wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Rock & blues jamsessie op vrijdag

Oude Meer - Wederom staat
The Shack weer bol van de livemuziek het aankomend weekend, met op vrijdag een jamavond waarin jezelf kan schitteren op het podium, en op zondag de gewéldige Mark Hummel
uit Amerika! De ene blueslegende, (James Harman, die met heel
veel succes vorige week in een
volle Shack stond), is nog maar
amper vertrokken of de andere grote naam uit de blues wereld staat alweer voor de deur in
Oude Meer. Op zondag 28 oktober mag The Shack Mark Hummel
(USA) en zijn geweldige begeleidingsband Stackhouse verwelkomen op hun bescheiden podium.
Mark Hummel is een Blues Music
Award winnende Amerikaanse
blues mondharmonicaspeler, vocalist en songwriter. Stackhouse
is een swingende bluesband
band. Machiel Meijers (zang en
mondharmonica) en Willem van
Dullemen (gitaar en zang) zijn de
creatieve kracht achter de band.
Frontman Meijers heeft een energieke rauwe stem. Willem van
Dullemen is nog steeds één van
de meest smaakvolle blues gitaristen in het land. De ritmesectie wordt gevormd door Bert Post
op drums en Fred van Unen met
zijn prima (contra)bas werk. Mark
Hummel & Stackhouse garanderen een aanstekelijke bluesparty,
waarbij het lastig is om stil te blijven staan! Zondag 28 oktober is
The Shack open om 15.00 uur en
Mark Hummel begint om 16.00
uur. De entree is 15 euro

blues en meer. De jamsessie
wordt vrijdag 26 oktober gehouden en staat onder leiding van
David Aferiat (Woodstock The
Story, The Metallicas en De Bijwerking.) Dus, kun je zingen, ben
je (beginnend) muzikant of misschien wel een sing/songwriter, dan is dit je kans om op het
Shack podium te laten zien en horen wat jij kan, solo of in een toffe muzikale mix van amateurs en
profs! Iedereen die zijn/haar talent wil delen met een enthousiast publiek is meer dan welkom
op vrijdagavond 26 oktober. Het
enige wat jij meeneemt is je instrument en/of stem, inpluggen en de rest spreekt voor zich!
Versterkers, drums en keyboard
staan al op het podium. En al die
dappere muzikanten hebben natuurlijk een enthousiast publiek
nodig, dus kom gezellig kijken en
luisteren. The Shack is open vanaf 20.00 uur en de jamsessie begint om 21.00 uur precies! De entree is gratis.

LSB Experience
Na een mega-succesvol optreden
vorig jaar in The Shack, komt The
LSB Experience terug op zondag
4 november. Een band die iets
heel bijzonders te bieden heeft,
namelijk prachtig meerstemmige zang en bijzonder mooi gezamenlijk gitaarspel. Voor sommige
concerten is de animo erg groot.
De mogelijkheid is er om te reserveren. Dit is uiteraard niet verplicht, maar als je wilt voorkomen
om voor een uitverkochte Shack
te staan, is reserveren aan te beJammen met David Aferiat
velen. Stuur dan een mail naar inEr wordt weer gejamd in The fo@the-shack.info. Kijk voor alle
Shack, in alle stijlen: pop, rock, info op: www.the-shack.info.

Zondagmiddag Trio Jos van Beest met gast

Jazz op de Nieuwe Meer met
Frits Landsbergen (vibrafoon)
Aalsmeer - De swingende ‘huispianist’ van de Nieuwe Meer, Jos
van Beest, presenteert zondagmiddag 28 oktober Frits Landesbergen, niet alleen Neerlands
beste jazz-vibrafonist, maar ook
een voortreffelijke drummer
en arrangeur. Frits Landesbergen (Voorschoten, 1961) is docent vibrafoon, slagwerk en combospel aan het conservatorium te Den Haag, beheert zijn eigen boekingsbureau en is producent. Landesbergen speelt mee
op ruim 120 albums als sideman
bij onder anderen Madeline Bell,
Ann Burton, Louis van Dijk, Laura Fygi, het Rosenberg Trio, het
Metropole Orkest en het trio van
Monty Alexander.
Frits heeft van jongs af aan als
vrije ondernemer in zichzelf en
zijn loopbaan geïnvesteerd. Het
winnen van prestigieuze binnen-

en buitenlandse jazzprijzen als de
Wessel Ilckenprijs, Pall Mall Swing
Award, AVRO-cultuurprijs ‘De Belofte’ en de daarbij behorende
aandacht van de media hebben
Frits geen windeieren gelegd.
Sindsdien heeft Frits een overvolle agenda, voornamelijk in Nederland maar ook regelmatig elders
in de wereld.
Kortom, het wordt een historische jazzmiddag op de Nieuwe
Meer. Frits treedt op samen met
het Trio Jos van Beest bestaande
uit Erik Schoonderwoerd op bas,
Ben Schröder op drums en Jos
van Beest op piano.
Jazz op de Nieuwe Meer begint
zondagmiddag 28 oktober om
vier uur. Adres: Stommeerweg 2,
pontje over. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg tel.
0297-327698 en Pierre Tuning,
tel. 0297-360355.

Cabaret ‘Ik Ben’ in Bacchus
Aalsmeer - KCA organiseert aanstaande zaterdag 27 oktober
weer een cabaretavond in cultureel café Bacchus. Dit keer is
het podium voor Benjamin van
de Velden met ‘Ik Ben’. Benjamin
is een jonge, talentvolle kleinkunstenaar en cabaretier, die dit
jaar is gestart met een landelijk
theatertournee van ruim veertig shows. In 2016 won hij de juryprijs tijdens het Griffioen/zuid-

plein Cabaretfestival, om vervolgens de persoonlijkheidsprijs
binnen te slepen tijden het Groninger Studenten Cabaret Festival. De voorstelling begint zaterdag om 21.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat.
De entree bedraagt 12.50 euro. Kaarten zijn te reserveren via
www.cultureelcafebacchus.nl of
telefonisch te bestellen via 0297342657 (na 18.00 uur).

▲

Mondharmonica virtuoos
Mark Hummel in The Shack
25 OKTOBER

De Housekamer met dj
Diøn donderdag in N201
Aalsmeer - Al geruime tijd is het
tegenwoordig vaste prik op donderdagavond in het N201 café
dat er dj’s draaien in verschillende stijlen. House, Techno, Urban,
Hardcore, elke week een ander
genre. Donderdag 25 oktober is
het weer tijd voor ‘De Housekamer’ met als host dj Diøn, die ook
dit keer weer leuke gasten heeft
achter de draaitafels: Lundh en
Cajor. Bij de Housekamer kun je,
zoals de naam al doet vermoeden, house verwachten in alle
subgenres, van club, futurehouse
tot techhouse en alles ertussen.
Lundh, a.k.a. Jerry Lund uit Kudelstaart is al geruime tijd bezig
met eigen tracks produceren en
draait regelmatig op diverse feesten in de regio. De dj’s draaien in
boilerroom setting in het kleine,

gezellige café van N201; dus de
dj-booth staat op de grond, met
het publiek er omheen en erachter. Voor liefhebbers de perfecte
avond om een drankje te doen en
lekker mee te gaan op de muziek.
De Housekamer begint om 19.30
en is tot 23.00 uur. De toegang is
gratis.
Ook draaien?
Dj’s die ook een keertje willen
draaien kunnen contact opnemen met organisator Dion Maas
of, nog beter, kom gezellig langs
en stel je even voor dan wordt
gekeken of je een keer kan worden uitgenodigd om een setje te
doen. Er staat ook een groot feest
op de planning: De Housekamer
op 1 december in de grote zaal
van N201.

Vrijdag rockclassics met
bands 10AM en Ebon
Aalsmeer - Vrijdag 26 oktober
volop rock en bluesclassics in
N201 met optredens van 10AM
en Ebon. De bands kennen elkaar
uit de oefenruimte bij Chris Schild
en vonden dat het weer eens tijd
werd om het podium te beklimmen om een ouderwets potje te
gaan rocken!
10 AM is een vijfmans coverband
uit de Randstad die al een jaar of
vijf in deze vorm opereert. De periode van songkeuzes komt uit
de jaren zeventig tot nu. Het gekozen repertoire komt vooral uit
de hoek van de stevige rock en
blues, met namen als CCR, Golden Earring, Free, en ZZ Top. Live
is de band na diverse bezettingswisselingen inmiddels behoorlijk

hecht en trakteert ze het publiek
op een mix van nummers die iedereen wel eens gehoord heeft,
van zowel Hollandse als buitenlandse (Rock-)bands. Met twee
gitaren, bas, drums en toetsen is
elk optreden een smeuïge muzikale trip door memory-lane. Ebon
bestaat als sinds 1968, maar deze ouwe rocktijgers spelen nog
steeds vol overgave een dampend repertoire blues en rockclassics met bekende hits van
bands als Thin Lizzy, Stretch, Little River Band, Eagles en onder
andere the Allman Brothers band.
De ambitie is om gewoon lekker
muziek te maken! Zaal open vanaf 20.00 uur, entree gratis. Adres:
N201, Zwarteweg 90.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Statief voor ukelele
€9,95
NIEUW:

Ukelele (concert)
€ 69,-

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

Stemapparaat (kleurrijk)
€ 12,95
TIP:

Ook voor verhuur
van geluidsapparatuur

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

Zaterdag Wildcard Dukes
Experience live in Joppe
Aalsmeer - De Wildcard Dukes
Experience is een dampend rock
en blues trio uit Zuid-Holland en
aanstaande zaterdag 27 oktober
te zien en te horen in café Joppe
in de Weteringstraat.
De solide ritmesectie wordt gevormd door drummer Erik Gardien en bassist Hans Kwabek.
Op zijn Stratocaster verzorgt Otto Stomp de gitaar partijen. Ook
neemt hij de zang voor zijn rekening. De drie muzikanten spelen al jarenlang samen en heb-

ben door het hele land opgetreden. De band is bedreven in het
schrijven van eigen nummers en
covers worden op eigen wijze
neergezet. De Wildcard Dukes Experience is ontstaan uit de band
Wildcard Dukes. Na het overlijden
van Harrie van Pelt zijn de overgebleven drie bandleden doorgegaan onder de naam Wildcard
Dukes Experience. Het optreden
zaterdag in Joppe in de Weteringstraat begint rond 21.30 uur en
de toegang is gratis.

Ouderensoos in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat v/a 13.30u.
Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Soos in wijkcentrum Voor Elkaer Kudelstaart,14 tot 16u.
Bloemschikken v/a 14.30u.
Expositie realistische figuratieve kunst van Erik de Jong
en Boris Pavel Conen in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Tot en met 2 december. Open:
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u
Sjoelcompetitie in dorpshuis
De Reede, Rijsenhout vanaf
19.30u.
Meezingen met smartlappenkoor Denk aan de Buren in
cultureel café Bacchus, Gerberastraat, 20 tot 22u.
The Housekamer met dj Diøn
in N201, Zwarteweg 90 van
19.30 tot 23u.

26 OKTOBER

Najaarstentoonstelling in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Tot en met 6 januari.
Open: vrijdag tot en met zondag van 10 tot 17u.
Circus-combifun voor jeugd
6-12jr. in Proosdijhal Kudelstaart. Start 11u. Presentatie om 14u.
Kaarten BV Hornmeer in
buurthuis Dreef 1 vanaf 20u.
Taizegebed in Karmelkapel,
Zwarteweg 36 vanaf 20.30u.
Rockclassics met bands 10AM
en Ebon in N201, Zwarteweg.
Open vanaf 20u.
Jamsessie o.l.v. David Aferiat
in The Shack, Schipholdijk 253
in Oude Meer vanaf 21u.

27 OKTOBER

Kwartmarathon kaarten bij BV
Hornmeer in buurthuis, Dreef
1 vanaf 10u.
Heropening korenmolen De
Leeuw in Zijdstraat om 12u.
door oud-burgemeester Joost
Hoffscholte.
Lezing over verzetswerk Harry
en Sieny in Crash Museum in
fort Aalsmeerderbrug om 13u.
Museum open 11 tot 16u.
Pompoenspeurtocht
voor
jeugd in Centrum Aalsmeer
van 13 tot 15.30u.
Historische activiteiten op
de Historische Tuin, ingang
Praamplein van 13.30 tot 17u.
Cabaret ‘Ik Ben’ door Benjamin
van de Velden in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat, 21u.
Wildcard Dukes Experience
live in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.

28 OKTOBER

Watertoren aan Westeinderplassen open van 13 tot 17u.
Jubileumconcert, 60 jaar mannenkoor Con Amore in Open
Hofkerk, Ophelialaan v/a 15u.
Jazz op de Nieuwe Meer met
Jos van Beest Trio en vibrafonist Frits Landesbergen. Vanaf
16u. Stommeerweg 2.
Mark Hummel (USA) en Stackhouse live in The Shack, Schipholdijk, Oude Meer vanaf 16u.

29 OKTOBER

Mantelzorg spreekuur in gemeentehuis van 8.30 tot 12u.
Expositie wandkleden en iconen in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Open:
maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17u.
Klaverjassen in het Hofplein,
Clematisstraat, 13.30-16.30u.
Bridgen bij het Rondje in De
Oude Veiling, Marktstraat vanaf 19.30u.
Infomarkt
AalsMeerGroen,
‘van teveel water naar meer
groen’ in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 19.30u.
Kienen bij BV Hornmeer in
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

30 OKTOBER

Inloop computerhulp in wijkcentrum Hofplein, Clematisstraat van 9.30 tot 11.30u. Iedere dinsdag en donderdag.
Open huis in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u. Elke dinsdag.
Historische Tuin iedere dinsdag t/m zondag open van 10
tot 16.30u. Ingang via Praamplein.
Taalpunt open in bibliotheek,
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Bridgen in Het Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16u.
Speelavond bij Ons Genoegen
in het Hofplein, ingang Kloosterhof, Clematisstraat, vanaf
19.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

31 OKTOBER

Inloop en taal-inn bij Oost-Inn
van 9.30 tot 11.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Multimedia hulp in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 9.30 tot 11.30u.
Koffie en spelochtend voor
ouderen in Parklaan,10-12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer, Beethovenlaan
vanaf 10u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Halloween escape room voor
jongeren 12-23jr. in N201,
Zwarteweg van 18 tot 21.30u.
Inloop over ‘Het Groene Lint’,
nieuw wandelnetwerk door
Aalsmeer, in gemeentehuis
van 19.30 tot 21u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

1 NOVEMBER

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Openbare raadsvergadering
in gemeentehuis over Programmabegroting vanaf 20u.
Speelavond Sjoelclub Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 wijkoverleggen
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 gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
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: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
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 omgevingsvergunningen 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 binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt
dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN.
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het
college van burgemeester en wethouders heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te
houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Mirković
Rozekrans
Smook
de la Fuente
von Winckelmann
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps
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D.
L.
R.
N.C.
M.J.

GeboorteDatum
datum beschikking
11-09-1974
23-08-1997
21-06-1983
03-11-1994
02-11-1995

17-10-2018
15-10-2018
15-10-2018
15-10-2018
17-10-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester 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 “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
VERGADERING DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
donderdag 1 november 2018, in de raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via de website van de gemeente Aalsmeer via
de link: https://aalsmeer.raadsinformatie.nl/#
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1

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

Voorletters

CMYK / .eps

1. Opening door de voorzitter,
de heer J.J. Nobel
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de
raadsvergadering van 27 september
2018 en 15 oktober 2018
4. Vaststelling van de lijst ingekomen
stukken
5. Bekrachtigen geheimhouding

HAMERSTUKKEN
20.05

R-2
R-3

Wijzigingsverordening maatschappelijke
ondersteuning Aalsmeer
Controleprotocol voor de
accountantscontrole jaarrekening 2018
inclusief normenkader

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op dinsdag 30 oktober 2018 en dinsdag 13 november
2018 is de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen,
voor vrije inloop, geopend van 08.30-11.30 uur. De overige dagelijkse openingstijden zijn ongewijzigd.

BEHANDELSTUK
20.10

R-4

20.30
21.00
23.00

R-5
R-6

Vaststellen bestemmingsplan ‘3e
herziening Schinkelpolder - Rietwijkeroord-weg 66 kwek - Noordpolderweg 13
Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018
Programmabegroting 2019
Vragenkwartier
SLUITING

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Molenvlietweg 22, 132 GW (Z18-009912), een omgevingsvergunning beperkte milieutoets t.b.v. autowrakken demonteren en metaalrecycling
- Machineweg 2, 1432 ET (Z18-010045), het kappen van
twee berken
- P.F. von Sieboldlaan 26, 1431 KH (Z18-010049), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het inrichten van een
woning voor kamergewijze verhuur voor maximaal 6 personen
- Teelmanstraat 2, 1431 GL (Z18-010139), het wijzigen van
de indeling t.b.v. huisvesting van arbeidsmigranten
- Werven 7, 1431 CP (Z18-010193), het plaatsen van een
tuinberging aan de achterzijde van de woning
- Rechtsbuitenstraat 42, 1433 DS (Z18-010217), het intern
verbouwen van een woning en een gevelwijziging
- Oosteinderweg 268 B - 268 D en 270 A t/m E, 1432 BC (Z18010177), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het
huisvesten van arbeidsmigranten
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Voorheen Legmeerdijk 289 en 291, Sectie B nr. 8282 (Z18003125), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het
maken van logiesvoorziening in deelgebied 10 van het bedrijventerrein GreenPark.
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure,
de beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Stommeerweg 42, 1431 EW (Z18-005984), het vervangen
van een bestaande woning
- Aalsmeerderweg 305, 1432 CP (Z18-006694), het vervangen van twee kozijnen door een groter kozijn en het doorbreken van muren
- Uiterweg 53, 1431 EB (Z18-008095), het aanleggen van een
bestaande woonark
- Kudelstaartseweg 228a, 1433 GR (Z18-006230), het bouwen van een aanbouw (kantoor met garage).
- Mr. Jac. Takkade 15, 1432 CA (Z18-007485), het realiseren
van keerwanden t.b.v. terrassen.
- Kudelstaartseweg 148 a, 1433 GN (Z18-007474), het vervangen van bestaande golfbreker en het maken van nieuwe schoeiingen t.b.v. dempen van water en het maken/
vervangen van steigers.
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Aalsmeerderweg 435, 1432 EC (Z18-001289), het vergroten van de woning. Verzonden: 16-10-2018
- Apollostraat 49, 1431 WT (Z18-004919), het maken van
een doorbraak tussen de woonkamer en keuken en het
plaatsen van een stalen balk om het gewicht op te vangen.
Verzonden: 19-10-2018

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS
VERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend.
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken.
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z18-000728) Manege en Pensionstal
van Haastrecht B.V., verzonden 18 oktober 2018
- Mr. Jac. Takkade 35 (Z18-005425) ML Hospitality Exploitatie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Amsterdam Schiphol
Airport Hotel, verzonden 19 oktober 2018
DRANK EN HORECAVERGUNNING VERLEEND*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Mr. Jac. Takkade 33 (Z18-000731) Manege en Pensionstal
van Haastrecht B.V./ verzonden 18 oktober 2018
- Mr. Jac. Takkade 35 (Z18-005278) ML Hospitality Exploitatie Schiphol B.V. h.o.d.n. Renaissance Amsterdam Schiphol
Airport Hotel, verzonden 19 oktober 2018
Vervolg op volgende blz.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VOORHEEN
WELSTANDSCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Route door Aalsmeer (Z18-009051) Herdertjestocht op 22
december 2018, melding akkoord 22 oktober 2018
- Kudelstaartseweg 22 (Z18-009613) Kerstavondviering op
24 december 2018, melding akkoord 22 oktober 2018
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

automaten geweigerd zijn:
- Van Cleeffkade 5 (Z18-005134) Il Gusto, geweigerd 19 oktober 2018
TER INZAGE
t/m 25-10-18

WEIGERING AANWEZIGHEIDSVERGUNNING
SPEELAUTOMATEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen aanwezigheidsvergunning speel-

t/m 01-11-18

Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
met betrekking tot de percelen kadastraal
bekend gemeente Aalsmeer sectie C nummers 7327, 7328, 7329 en 7330 ter grootte van circa 1.690m2 (plaatselijk bekend als
Zwarteweg 23) een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand is gekomen met Van
Berkel Aannemers Leimuiden B.V.
De omgevingsvergunning voor bouwen in

t/m 08-11-18

t/m 15-11-18

afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een t/m 29-11-18
besluit hogere grenswaarde Wgh – Hoofdweg 76 (Z-2017/063224, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Schinkelpolder – Mr. Jac. Takkade 21’ t/m 30-11-18
met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken m.b.t. vaststellen Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hoge-

re grenswaarden Wet geluidhinder
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende
stukken t.b.v. het dempen van een watergang op perceel Oosteinderweg 331-333 te
Aalsmeer (Z-2017/004257)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 79,
1431 AC (Z18-006808), het vervangen van
een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand woonhuis. liggen met ingang
van 19 oktober gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Hulp duikschool aan bevolking

Verloop inzamelingsactie
na natuurramp Sulawesi
Aalsmeer - Begin deze maand
berichtte deze krant over de inzamelingsactie voor onder andere Donggala op Sulawesi. Rini
Klijn was een week voor de aardbeving, met de daaropvolgende,
vernietigende tsunami, nog op
het eiland om te duiken en kent
persoonlijk de eigenaren van de
duikschool die deze actie voor
hun bevolking op touw heeft gezet. Zij laten aan haar en andere
trouwe helpers en sponsoren weten wat er met het eerste opgehaalde geld is gebeurd. Hier een
stukje uit de brief (die uit het Engels vertaald is door Don Gommans):

voor de geweldige reacties op onze fondsenwerving. Met uw hulp
hebben wij meer dan € 40.000,00
opgehaald om de bevolking van
Donggala en Loli te helpen. Om
u een idee te geven hoe het geld
wordt gebruikt willen wij u de eerste familie introduceren die steun
uit ons fonds heeft gekregen. Adi,
die we vaak vroegen onze bootmotoren en generator te onderhouden, leefde dichtbij Donggala
Haven met zijn vrouw en zes kinderen. Naast het kleine servicestation wat voor zijn huis stond, verdiende hij zijn brood met een zelfgemaakte pick-up met daarop een
watervat om water rond te brengen voor mensen die niet in het be“Lieve sponsoren,
zit waren van een waterput of geen
Allereerst willen wij u bedanken publieke waterplek hadden. Toen

de aardbevingen begonnen was
hij bezig met het vullen van de reservoirs van sommige families in
de haven dus hij had geen tijd om
zich uit de voeten te maken, voordat de golven kwamen. Adi en zijn
pick-up werden de zee ingetrokken
waar hij om het leven is gekomen.
Adi’s lichaam is twee dagen na de
ramp gevonden en gelijk begraven door zijn familie. Toen we zijn
vrouw en kinderen voor de eerste
keer zagen, een paar dagen geleden, zeiden ze tegen ons dat de auto was gevonden in zee en dat ze
hem graag terug willen halen. We
beloofden ze het onderwaterwerk
over te nemen en diezelfde middag
nog zijn we met ons hele duikteam
naar de haven gereden en hebben
we boeien en touwen aan de auto
vastgemaakt. Met ongeveer honderd mensen en een auto hebben
we de pick-up stapje voor stapje
dichterbij de kant gebracht. De volgende ochtend na weer een paar
uur hard werken is het uiteindelijk
gelukt de pick-up aan land te krij-

Twee benefietconcerten

Amstel Gospel Choir in
actie voor Urbanuskerk
Amstelland - The Amstel Gospel
Choir komt in actie voor de wederopbouw van de Sint-Urbanuskerk in Bovenkerk. Er wordt niet
één, maar wel twee benefietconcerten gegeven op zaterdag 1 december. The Amstel Gospel Choir
doet dit in samenwerking met
de International School of Amsterdam. De opbrengst komt ten
goede aan de wederopbouw van

de kerk. Kom en geniet tijdens
een van deze memorabele benefietconcerten in de International
School of Amsterdam (ISA) aan
de Sportlaan 45 in Amstelveen.
Tijden: Van 14.00 tot 16.00 uur en
van 19.00 tot 21.00 uur. Een entreekaartje à €12,50 is inclusief 1
consumptie in de pauze. Kaarten
zijn verkrijgbaar via de website
www.amstelgospel.nl.

gen. Er zaten overal deuken in en
het watervat en de pomp waren
weg, maar de familie is ervan overtuigd dat de pick-up weer gemaakt
kan worden. Een aardige monteur hoorde dit verhaal en gaat deze reparatie kosteloos op zich nemen. Zidan, de vijftienjarige zoon
van Adi wil het waterbedrijf overnemen in de toekomst. Hij beloofde om door te gaan met zijn opleiding en het water alleen in de middag te bezorgen, om zijn moeder
en broertjes en zusjes te helpen en
onderhouden. Zijn vader heeft hem
geleerd om te rijden. Tot zijn dood
was Adi druk bezig om een tweede pick-up te maken voor Zidan.
De auto is dan nog niet helemaal
af, maar klaar om te rijden dus investeerden wij in een nieuw watervat en pomp voor Zidan. Adi’s
vrouw Raqwan gaat een gedeelte
van Adi’s servicestation leeghalen
en is van plan een klein winkeltje
te openen. We zullen de donaties
ook hiervoor gebruiken, zodat de
familie zo snel mogelijk weer een
normaal leven kan leiden. In totaal
hebben ze hier zo’n vijftienhonderd
euro voor nodig. In een volgende
brief stellen wij een andere familie aan u voor die onze hulp en uw
geld hard kan gebruiken. We zijn
op de langere termijn ook van plan
projecten te doen, zoals een reconstructie in Loli. Nogmaals bedankt
voor al jullie geweldige hulp”.
Alexander Franz & Anna Kirstein

Fractie CDA op bezoek
bij Renaissance Hotel

Aalsmeer - Een prachtige IJsvogel siert de muur van de hal in het
nieuwe Renaissance Amsterdam
Schiphol Airport Hotel, gelegen
aan de Mr. Jac. Takkade 35 op het
uiterste puntje van het grondgebied van de gemeente Aalsmeer.
Direct bij de ingang van het Amsterdamse Bos. De fractie van het
CDA Aalsmeer/Kudelstaart was
vereerd zo kort na de opening
te worden uitgenodigd voor een
werkbezoek. “We zijn met dit ReUiteraard is er nog steeds geld naissance Amsterdam Schiphol
nodig. Doneren kan op IBAN Airport Hotel onderdeel van MarDE48130500000515001104 t.n.v. riott Hotels & Resorts. De grootste hotelgroep in de wereld met
Tsunamihilfe Donggala.
ruim 6500 hotels.” Met deze woorden begon Joey Damen, Director
Door Miranda Gommans
of Sales & Marketing, de rondleiding. Het hotel telt maar liefst
250 kamers, waarvan 8 suites.
Het hele hotel, inclusief alle kamers, zijn in diverse warme tinten
groen ingericht. Deze corresponderen met het groen in de omgeving en in het bijzonder met dat
van het Amsterdamse Bos. “We
hebben tevens vier ruime vergaderzalen die geschikt zijn voor
maximaal 130 personen en voorzien zijn van alle moderne apparatuur”, vertelt een enthousiaste Ivana Wessels, Sales Manager
van het hotel. De leden van de
fractie van het CDA Aalsmeer/Kudelstaart waren vooral benieuwd
of men tijdens de bouw van dit
hotel ook rekening had gehouden met duurzaamheid. Joey
Damen en Ivana Wessels gaven
aan dat het hotel is voorzien van
veel zonnepanelen op de daken,
warmtepompen en dat het ho-

Nacht van de nacht in
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Kom op zaterdagavond 27 oktober meewandelen in het Amsterdamse Bos met
de boswachter, in het kader van
de Nacht van de Nacht. Het 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 mee, volwassenen kunnen om 21.00 uur gaan
wandelen. Helaas is de wandeling
om 21.00 uur al volgeboekt! Kos-

Op uiterste puntje van de gemeente

ten 5 euro per persoon. Graag gepast en contant betalen.
Start is bij de grote Parkeerplaats
van de Geitenboerderij aan de
Nieuwe Meerlaan 3 in Amstelveen. Aanmelden verplicht. Aanmelden en informatie via: 0205456100, via de website www.
amsterdamsebos.nl of stap De
Boswinkel aan de Bosbaanweg
5 binnen. Dit kan iedere dinsdag
tot en met zondag van 10.00 tot
17.00 uur.

tel geheel aardgasvrij is. “De architect heeft echt bewuste keuzes gemaakt met betrekking
tot duurzaamheid en de omgeving”, gaf Damen aan, “Het hele gebouw, zowel binnen als buiten, past nu perfect in de ‘groene’
omgeving.” De bouw van het hotel duurde slechts een jaar. Dat is
buitengewoon snel. Rond het hotel zal men nog extra groen gaan
aanplanten. Ruim tien jaar terug
stemde onder andere het CDA
al voor het verlenen van een vergunning voor de bouw van een
hotel. Het duurde ‘even’, maar nu
staat er dan ook een prachtig hotel, welke werkgelegenheid biedt
aan ruim 70 personen. De fractie van het CDA Aalsmeer/Kudelstaart was blij verrast te vernemen, dat het hotel al regelmatig
zaken doet met plaatselijke ondernemers. Ankie Harte, fractielid van het CDA en in een ver verleden woonachtig op de huidige plek van het hotel, benadrukte nogmaals “Juist de samenwerking met dit hotel is voor veel
plaatselijke ondernemers erg belangrijk. Vooral op toeristisch gebied is heel veel te beleven in onze mooie gemeente voor de hotelgasten.” Het hotel beschikt tevens over een gezellige en ruime
bar, een fitnessruimte en een restaurant voor 190 couverts.
De fractie van het CDA Aalsmeer/
Kudelstaart was onder de indruk
van dit mooie ‘groene’ en duurzame Renaissance Amsterdam
Schiphol Airport Hotel. Zeker
een aanwinst voor de gemeente
Aalsmeer.
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Halloween escape room
voor jongeren in N201
Aalsmeer - Op woensdag 31 oktober is het Halloween en gaat
het spoken in Aalsmeer. In de
N201 zijn hele vreemde dingen
aan de hand: mensen verdwijnen, rare figuren lopen er rond
en niets is wat het lijkt. Jongeren hebben een griezelige shortfilm gemaakt, die op die avond
in de N201 in première gaat. Na
het zien van deze shortfilm ben
je klaar om de escape room in te
gaan en kan het avontuur beginnen.
Jongeren in de leeftijd 12 tot en

met 23 jaar hebben een half uur
de tijd om het mysterie op te lossen en te ontsnappen uit de escape room in de N201 aan de
Zwarteweg. Maar wees gewaarschuwd, want misschien ben je
wel niet alleen in deze kamer...
Van 18.00 tot 21.30 uur kunnen
jongeren elk half uur terecht om
te proberen ‘levend’ uit de N201
te ontsnappen. Neem voor meer
informatie en aanmelding contact op met Tom Schutte van de
Binding via 06-39790182 of via
tom@debinding.nl.

Eindopbrenst van KWF
Korenmarathon: 9.408,Aalsmeer - De eindafrekening
van de KWF Korenmarathon is
binnen, het deel van de baropbrengst en catering is berekend
en de inhoud van de collectebussen bij de garderobe is geteld.
Dat alles resulteert in een eindbedrag van 9.408,54 euro. “Een
fantastisch bedrag, maar helaas
wel minder dan vorig jaar”, aldus voorzitter Jan Kwak van KWF
Aalsmeer. “Het is gelukkig toch
weer een super bedrag geworden waar we met z’n allen weer
heel trots op kunnen zijn”, voegt
hij eraan toe.

jaar meer kosten gemaakt voor
de techniek om alles nog beter te
laten klinken en dat werd door de
koren erg gewaardeerd”, legt Jan
Kwak uit.

Vrijwilligers
Vorige week was al bekend gemaakt dat de directie van De Studio’s ook volgend jaar weer de
gelegenheid geeft om het evenement te organiseren en daar
maakt KWF Aalsmeer graag gebruik van, mits er voldoende
mensen zijn die helpen het evenement te organiseren. Gelukkig
hebben zich, na verscheidene opMinder dan vorig jaar
roepen, een tweetal mensen geTijdens de Grand Finale, vorige meld maar hopelijk volgen er nog
week zondag 14 oktober, kon de meer. Hoe meer handen hoe lichtussenstand van 8.760 euro be- ter het werk. Aanmelden kan per
kend gemaakt worden. Met het mail naar jan.kwak@kwfaalsmeer.
deel uit de opbrengst van de ba- nl.
romzet en catering maar ook uit
de donaties in de collectebussen Foto’s bestellen
bij de garderobe, samen 648,54 Er zijn, door leden van een fotoeuro, is het eindbedrag uitgeko- club, heel veel foto’s gemaakt die
men op 9.408,54 euro. “Helaas via de website www.kwfaalsmeer.
wel ongeveer 1000 euro minder nl besteld kunnen worden. De
dan vorig jaar, maar dat had gro- opbrengst daarvan komt ook voltendeels te maken met het feit ledig ten goede aan het KWF. Het
dat er drie Aalsmeerse koren niet eindbedrag zou daardoor zelfs
deelnamen en het mooie weer nog iets hoger kunnen uitvallen.
ervoor zorgde dat de bezoekers Meer informatie over de derde
hun jassen thuis lieten, wat weer Korenmarathon is te vinden op
invloed had op de donaties in de www.kwfaalsmeer.nl of via Facecollectebussen. Ook waren er dit book.

Wandelen met boswachter
en fietsen met bosbioloog
Amstelland - Kom mee wandelen met de boswachter op zondagmiddag 28 oktober om 14.00
uur in het Amsterdamse Bos. Onderweg vertelt de boswachter allerlei wetenswaardigheden. Het
wordt een wandeling van anderhalf tot twee uur. De wandeling is
geschikt voor goede wandelaars
vanaf 12 jaar. Start van de wandeling is bij de Grote Parkeerplaats
van de Geitenboerderij, Nieuwe
Meerlaan 3, Amstelveen. De kosten zijn 5 euro per persoon, gepast en contant te betalen.
Fietsen met de bosbioloog kan

op zaterdagmiddag 3 november.
Start om 13.30 uur bij De Boswinkel, Bosbaanweg 5, Amstelveen.
Deze fietssafari komt langs bijzondere plekken, bomen, bruggen, kunstwerken en dieren in
het Amsterdamse Bos. Eigen fiets
mee! De fietssafari is geschikt
voor fietsers vanaf 12 jaar. De kosten zijn 5 euro per persoon.
Aanmelden voor beide activiteiten kan via 020-5456100, via
www.amsterdamsebos.nl of in De
Boswinkel, iedere dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

BOVENLANDEN

Vergezichten

Zondagmiddag in Open Hofkerk

Con Amore sluit 60-jarig
jubileum af met concert
Aalsmeer - De Jubilerende vereniging Aalsmeers Mannenkoor
Con Amore bestaat zestig jaar en
het jubilerende koor doet wat de
naam beloofd. Al sinds de oprichting op 6 januari 1958 brengt het
koor met liefde een zeer divers repertoire ten gehore. Door de 60
jaar heen dat het koor bestaat zijn
er veel liederen, Cd’s concoursen
en reizen gepasseerd
Reizen naar het binnen- en buitenland, onder andere naar Engeland, Canada, Frankrijk en Duitsland. Maar ook in eigen land is
Con Amore actief. Al jaren trekt
het koor er op uit om ieder jaar
in een andere provincie op Open
monumentendag in diverse
plaatsen mini-concerten te geven. Hiermee begonnen werd in
Friesland, daarna werden achtereenvolgens Zeeland, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht en Brabant op optredens van het mannenkoor getrakteerd. Voor 2018
is deze ‘traditie’ even ter zijde geschoven, vanwege het eigen jubileumjaar, maar voor 2019 staan er
mogelijk mini-concerten op het
programma in Drenthe of in Limburg.
Con Amore is ook een vereniging
waar aandacht is voor de mens
achter de zanger en waar repetities en optredens blijk geven van
verbondenheid en saamhorigheid. Natuurlijk speelt de dirigent
daarbij steevast een grote rol en
Con Amore mag zich rijk rekenen
met de getalenteerde Theo van
der Hoorn.
Aanstaande zondagmiddag 28
oktober vindt het jubileumconcert plaats. Het concert in de
Open Hofkerk mag gegeven wor-

den voor een uitverkochte zaal
en is de afsluiting van het 60 jarig avontuur dat zoveel heeft gebracht. Uit zestig jaar zingen is
een programma samengesteld
door de muziekcommissie en de
dirigent, met goedkeuring van
het bestuur en natuurlijk alle zangers. Het koor heeft in april een
klein voorproefje gegeven in Rijsenhout en nu gaan de heren vol
voor het jubileum
Een keur aan solisten en instrumentalisten zijn aangetrokken
om tot een mooi en gevarieerd
geheel te komen. Oude bekenden en nieuwe gezichten zullen
het podium vullen. Na een aantal
stevige repetities heeft Theo van
de Hoorn het tot een welluidend
geheel gesmeed. Met opgefriste, oude stukken, nieuwe muziek, een ruime studie periode,
ook door de zangers thuis, hoopt
Con Amore de bezoekers te kunnen boeien.
Nog vijftig (ooit honderd) zangers zullen laten horen dat zij nog
goed bij stem zijn! Samen met:
Marco Bakker (bariton), Hellen
van Rooijen (sopraan), Carine van
den Brüle (sopraan), Oksana Polman-Kresko (piano), Peter Broertjes (bas), Maaike Twigt (dwarsfluit), Petra Blom (klarinet), Kim
Bosch (hobo) en Willem de Vries
(percussie).
De gelukkigen die kaarten hebben gekocht, kunnen rekenen
op een mooi concert. Aanvang is
15.00 uur, zaal open vanaf 14.30
uur. Voor wie geen kaart heeft
kunnen verkrijgen is er de mogelijkheid het concert te volgen via
www.pgaalsmeer.nl kerkdienst
gemist (live).

18 november
Katelĳne van Otterloo

12 mei
Philippe Elan

2 december
Gerard Alderliefste

14 april
Duo Donna e Mobile
Harp-ﬂuitduo Bach tot Bossa

17 maart
Jazz Birds

13 januari
Harpduo Dyade

3 februari
trio Divertimento
De Leeuw & Kuĳper,
quatre-mains
24 februari
Sven Ratzke

Eerste concert van serie op 18 november

Bob & Gon zijn er klaar voor!
Aalsmeer - Bob & Gon zijn er helemaal klaar voor! De artiesten
zijn uitgenodigd, het programma
heeft een nieuw jasje en er is een
nieuwe locatie: De Oude Veiling!
Alleen Bob & Gon zijn het vertrouwde duo die al hun gasten
vanaf zondag 18 november feestelijk gaan ontvangen. Er zijn nog
twee abonnementen beschikbaar en ook nog wat losse kaarten voor een aantal voorstellingen.
Als u van muziek en theater
houdt dan zit er zeker iets van uw
gading bij. Stap om het volledige
programma te bekijken even Het
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat
9 binnen, geopend op donderdag tot en met zondag van 14.00

tot 17.00 uur, of De Oude Veiling
in de Marktstraat, dagelijks open
vanaf 10.00 uur. Bij Wijnhandel
Wittebol in de Ophelialaan kunnen tegen contante betaling
kaarten besteld worden.
Janna van Zon

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aalsmeer - Het valt mij op dat
wanneer ik over de Westeinderplassen vaar, het landschap afwisselender en weidser wordt.
Langs het gebied rondom de
Westeinderdijksloot ontdek ik
steeds meer: bossen, rietlanden,
water. Het is een van de doelstellingen van stichting de Bovenlanden om veel variatie aan te brengen in het natuurgebied. Nu er al
zoveel percelen zijn aangekocht,
zie je dat het plan meer gestalte
krijgt.

kochte akker aan de Westeinderdijksloot te ontginnen. Het was
een verwilderd recreatie-eiland,
dat nu afgegraven en beschoeid
is. Een meter van de zijkant van
de akker is weer water geworden, dit met het doel om de sloot
ernaast vrij te houden als er een
boom te veel overhangt. Deze akker gaat een moerasakker worden. Elzen, berken, lijsterbes, heHarmonie
Bijvoorbeeld een stuk land, dat derastruiken, lage wilgen en meiin een seringenakker gebied ligt, doorn worden daar aangeplant.
is een mooi aangeplante rietak- Aan de voorkant van het eiland
ker geworden. Een seringenak- ligt het wortelstelsel van een omker en een rietakker zullen altijd gewaaide oude boom, daar mag
dezelfde hoogte hebben. In com- de natuur zijn gang gaan. In debinatie met een breder stuk wa- ze wirwar van takken en wortels
ter, geeft dat je een diepe inkijk gaat misschien het ijsvogeltje
in het gebied. Alles in harmonie zich weer nestelen.
met de omgeving. Er wordt ook
gekeken naar de omliggende ei- Schitterend
landen qua functie. Ten zuiden Moerasbos ligt laag boven het
van een cultuurakker of recreatie water. De aan de oever aangeeiland worden geen bossen aan- plante elzen zullen nooit hoog
gelegd. Het bos zou licht wegne- worden, hun wortels hebben niet
men voor de groei van het gewas de gelegenheid zich diep in de
en het zonnige zomerparadijsje aarde te settelen, zij zullen opzou dan wel heel snel in de scha- pervlakkig blijven. Het mooie van
duw komen te liggen. Op andere de natuur is dat de wortels ‘comeilanden worden juist weer wel municeren’ met de kruin van de
bossen en moerasbossen aange- boom, de kruin mag niet hoog
legd. Naast bestaande verwilder- worden, het wortelgestel kan dat
de bos eilanden voegt een nieuw niet aan, de boom zou omwaaien
bos veel rijkdom toe. Cees Tas is bij de geringste storm. Zo blijven
één van de mensen achter al de- deze bomen op het moerasbos
ze wonderen die ontstaan op de kort en gedrongen. Schitterend!
Poel, een echte Aalsmeerder die Ik vaar snel naar de grote Poel om
veel van zijn vrije tijd besteedt over te steken naar mijn warme
onderkomen. De herfst is toch
aan de Stichting.
echt begonnen. Mijn glaasje wijn
op de boot zal spoedig een BeMoerasbos
Op het ogenblik wordt er hard renburgertje gaan worden… Regewerkt om een nieuw aange- actie? bob@bovenlanden.nl

Muziek bij ‘Let’s Go’ op
Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Kim, Laurens en Jonas van Let’s Go vieren ook de
herfstvakantie, dus vrijdag 26 oktober hoor je alleen maar muziek.
De meiden van K3, Kinderen voor
Kinderen, Max en Anne, Remix,
The Teenz, Shawn Mendes, Daddy Yankee en Fource: ze zorgen
allemaal voor een goed begin
van je weekend. Op 27 november is ‘Let’s Go’ weer live en dan
mogen zijn twee keer twee kaarten weggeven voor Ernst, Bobby
& de rest die op 11 november in
Aalsmeer optreden!
Zingen in de zorg
Door te zingen kunnen demente
ouderen zich soms dingen weer
herinneren en lukt het soms zelfs
bewegingen te maken die op andere momenten niet lukken. De
kracht van zang, wat het met
mensen doet en hoe belangrijk
het is in de zorg bespreekt Esther
Sparnaaij in ‘Echt Esther’ donderdag 25 oktober met zangeres,
zangdocent en coach Judith Kamerman en de eigenaresse van
Zorgboerderij Inner-Art Gera
Hoogendoorn-Verhoef. Zelf een
mooie ervaring over zingen in de
zorg of heeft u een vraag voor de
dames? Mail deze naar esther@
radioaalsmeer.nl.

NS-manager Brodalski
Afgelopen maandag nam een
vrolijke, enthousiaste en gezellige Wietske Gercama plaats in
de studio, zoals zij zichzelf omschreef. Ze groeide op als één van
de drie ‘ke-tjes’ in het huisartsengezin Gercema in Rijsenhout. Komende maandag 29 oktober ontvangen presentatoren Mylène en
Elbert Huijts en technicus Edgar
van Hazendonk de volgende gast
door Wietske uitgenodigd: Thom
Brodalski. Hij woont pas een paar
jaar in Aalsmeer, na verschillende
omzwervingen in binnen- en buitenland. Gercaman is benieuwd
naar de ervaringen die de manager van hoofdconducteurs bij
de NS tegenkomt als het gaat
om veranderingen in de samenleving. Aanstaande maandag 29
oktober om 19.00 uur in ‘Door de
Mangel’. Vragen aan Thom via info@radioaalsmeer.nl.
Radio Aalsmeer is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
op de kabel, digitaal radiokanaal
868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de
nacht en doordeweeks overdag
kan genoten worden van fijne
non-stop muziek.
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Veel animo voor Maarse
& Kroon bij OVAK
Aalsmeer - De themamiddag van
OVAK over de geschiedenis van
50 jaar Maarse & Kroon trok heel
veel leden naar het Parochiehuis.
Op het parkeerterrein stond een
oude bus van Maarse & Kroon als
blikvanger geparkeerd. Onder de
aanwezigen ook veel oud medewerkers van vroeger. De heer
Panc Eikelenboom, in uniform en
met pet, begon de themamiddag
met een lesje geschiedenis over
het ontstaan van Maarse & Kroon.
Daarna werd de film: ‘Hoe het

Jubileumshow ‘Geklungel in de Jungle’

groeide 1923 – 1973’ vertoond.
De aanwezigen genoten hoorbaar. Na de film was er gelegenheid tot het stellen van vragen
en kwamen de nodige gebruiksvoorwerpen van de buschauffeur
aan de orde.
Na de pauze kregen de aanwezigen een film te zien over Centraal Nederland. Het busbedrijf
dat Maarse & Kroon in 1973 heeft
overgenomen. Door de grote opkomst een heel geslaagde mid- Veteranen genieten van de Blauwe Hap in november 2017 (eigen foto).
dag.

Soepkippen Ernst en
Bobbie in Aalsmeer

Aalsmeer - Het grappigste soepkippenduo Ernst en Bobbie zijn al
twintig jaar onafgebroken op televisie en internet en staan aan de
top als de kinderentertainers van
Nederland. Daarom vieren zij komend theaterseizoen hun 20-jarig jubileum met een bijzondere nieuwe voorstelling genaamd
‘Geklungel in de Jungle’. Op zondag 11 november staan zij in Theater Aalsmeer! In ‘Geklungel in
de Jungle’ staan zoals gewoonlijk grappen, avontuur, spanning,
meezingen en meedoen centraal.
Alle grote hits van de afgelopen
20 jaar komen voorbij. Ieder gezin dat van lachen houdt, moet
deze voorstelling gezien en beke woensdag op marineschepen leefd hebben.
wordt geserveerd leent zich er
uitstekend en die bij vele Indië- Makkelijke klus
gangers en overige veteranen bij- Ernst en Bobbie krijgen in ‘Geklungel in de Jungle’ een onmozondere herinneringen opwekt.
Restaurant Op de Hoek in Ku- gelijke opdracht: ze moeten een
delstaart stelt ook dit jaar weer zeldzaam dier terugbrengen naar
belangeloos zijn keuken beschik- zijn natuurlijke omgeving. Om
baar, gekookt wordt volgens traditioneel recept door de vrouw
van een marinier. De eigen bijdrage is 7,50 euro per persoon inclusief een drankje, na de maaltijd
contant of per PIN-pas af te rekenen. Veteranen die bij het Veteranencomité Aalsmeer bekend
zijn, hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Wie hem gemist heeft kan zich Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 19
aanmelden op info@veterane- oktober is een cheque uitgereikt
naalsmeer.nl. Partners/begelei- aan Stichting GA. Deze stichting
heeft geld ingezameld om (ex)ders zijn ook van harte welkom.
verslaafden te ondersteunen zodat zij goed gehuisvest kunnen worden en er werk voor hen
wordt gegenereerd in Shchuchino, Wit-Rusland.
De eerste fase voor de bouw dit
centrum was in 2017 en dit jaar
zal het vervolg zijn. Het bedrag
die je bij de winkel koopt, komt van inzameling is nu 4.040 euro
grotendeels uit het buitenland, en dat is bestemd voor de verdezoals Bangladesh of Ethiopië.
Door jouw shirtje ben je verbonden met werkomstandigheden
daar, de hoeveelheid water die
er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen verbouwd wordt.
Dat geldt voor heel veel van de
spullen/producten die je koopt
en gebruikt, zoals koffie, thee, bananen en chocola.
Door het kopen van Fairtrade
producten en door deel te nemen aan acties kun jij ook bijdragen aan een beter leven voor
vrouwen in de ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij ook powervrouw worden.
Ken je powervrouwen in de gemeente of ben je er zelf één? Dan
hoort de Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer dat graag via email: jbkooij@kabelfoon.nl

deze opdracht tot een goed einde te brengen, besluiten ze af te
reizen naar de jungle. Het zou
een makkelijke klus moeten worden, maar natuurlijk gaat er weer
veel, heel veel mis. Samen met de
hulp van de kinderen uit de zaal
loopt ook dit avontuur toch weer
goed af. Een doldwaze voorstelling waarin heel veel te lachen
valt voor kinderen en minstens zo
veel voor de ouders. Kijk voor de
meer informatie en kaartverkoop
op www.ernstbobbie.nl.

Aalsmeer - Basisschool OBS Samen Een is een nieuwe richting
ingeslagen met thematisch werken. Samen Een kiest voor het samenhangend onderwijs omdat
het logisch, motiverend en effectief is voor de leerlingen. Er is
gestart met het thema Milieu en
Kringloop. Afgelopen weken zijn
de kinderen gaan plastic vissen
in de grachten van Amsterdam,
ze hebben contact gehad met de
gemeente over afval scheiden. Ze
hebben veel gehoord over kring-

loop en hebben gewerkt aan
kringloopkunst. Een bezoek aan
de Meerlanden stond ook op het
programma. Er is veel geleerd en
ondernomen! Dit is allemaal gepresenteerd aan de ouders op de
woensdagavond voor de herfstvakantie. In het museum zagen
de ouders en familieleden de
kringloopkust, er waren presentaties van leerlingen bij te wonen
en er werden proefjes gedemonstreerd. Het was met de grote opkomst een heel geslaagde avond.

Herinneringen ophalen, ervaringen delen

Traditionele ‘Blauwe hap’
voor veteranen

Genieten van het weidse uitzicht

Watertoren zondag open
Aalsmeer - Aanstaande zondagmiddag 28 november is de
Aalsmeerse watertoren geopend
voor iedereen tussen 13.00 en
17.00 uur. Uiteraard met de mogelijkheid tot beklimming naar
circa 50 meter hoogte en te genieten van het grootse uitzicht
over Aalsmeer en verre regio. Hopelijk onder goede weersomstandigheden: wat dit betreft zijn de
laatste openingsmiddagen zeer

positief verlopen.
Vanaf de ’trans’ is er een 360 graden overzicht over de weidse omgeving van Aalsmeer. Soms is het
zelfs mogelijk de contouren van
de Utrechtse Dom te zien.
Het bekijken van de begane
grond is gratis, de beklimming
is 1 euro voor kinderen en 2 euro voor volwassenen. Meer informatie over Aalsmeers’ trots: www.
aalsmeer-watertoren.nl

Korenmolen weer bij de tijd

Heropening ‘De Leeuw’
door oud-burgemeester
Aalsmeer - Korenmolen De Leeuw
wordt na een verbouwing weer
feestelijk geopend. Op zaterdag
27 oktober om 12.00 uur zal oudburgemeester Hoffscholte de
vang lichten en de molen in werking zetten. Net zoals hij dit bij de
heropening in april 1996 heeft gedaan. De molenwinkel op de begane grond is ingrijpend gewijzigd.
Met een nieuwe ‘hut’ (molenaarstaal voor keuken / zitruimte), nieuwe kasten en nieuwe verlichting
heeft de molenwinkel een nieuwe, frisse uitstraling gekregen.
Op de eerste zolder is de expositieruimte opnieuw ingericht en
op de tweede zolder is een nieuw
voorraadhok en werkruimte gekomen. Deze opfrisbeurt is mogelijk
geworden doordat de gemeente Aalsmeer – de eigenaar van de
molen – en de stichting die de molen beheert, dit gezamenlijk hebben opgepakt.

den. En met de komst van een
elektrische molensteen, die kan
worden ingezet wanneer de wind
het laat afweten, kan de molen
ook professionele klanten bedienen. Met deze verbouwing en volledige herinrichting van de winkel en de werkruimte is de molen
weer bij de tijd en kan zij vooruit.

Aalsmeer - Ook dit jaar organiseert het Veteranencomité van
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer
weer een ‘Blauwe Hap’ voor actieve en postactieve veteranen
woonachtig in de gemeente
Aalsmeer. Op zaterdag 10 november vanaf 12.30 uur kunnen zij bij
Restaurant Op de Hoek in een ongedwongen sfeer genieten van
een echte Indische maaltijd en ervaringen met elkaar delen.
Naast de jaarlijkse Veteranendag
Aalsmeer gaven veteranen aan
behoefte te hebben aan meer gelegenheden om met elkaar herinneringen op te halen en ervaringen te delen. Samen een gezellige maaltijd nuttigen past daar
mooi bij. En dat moet natuurlijk
een Blauwe Hap zijn, de traditionele Indische rijsttafel die el-

Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer

Cheque uitgereikt voor
project in Wit Rusland

Fairtrade week in teken
van power vrouwen
Aalsmeer - De tweede Fairtrade
week van 2018 is van 27 oktober
tot en met 4 november. Het thema is ‘Women Empowering’. De
Werkgroep Fairtrade Gemeente
Aalsmeer roept iedereen op die
powervrouwen uit de gemeente Aalsmeer kent of powervrouw
zijn om zich te melden. In die
week kunnen deze vrouwen dan
via sociale media solidair zijn met
vrouwen in ontwikkelingslanden.
Foto’s maken
Tevens gaat de werkgroep foto’s
maken van een deel van de powervrouwen in de gemeente als
stimulans voor deze vrouwen/
producenten. Zelf foto’s maken
mag natuurlijk ook.
Fairtrade producten
Ook kun je deze vrouwen steunen door Fairtrade producten te
kopen. Een voorbeeld: Kleding

Nieuwe richting; Thematisch werken

Presentatieavond over het
milieu bij OBS Samen Een

Zaterdag en dinsdag open
Tijdens de verbouwing was het
Elektrische molensteen
verkooppunt van de molen tijdeDe molen is sinds de heropening lijk gevestigd in een leegstaand
in 1996 altijd keurig onderhou- winkelpand in de Zijdstraat. Aan
den, maar het interieur van de mo- deze tijdelijke voorziening op
len is nooit veranderd. In die peri- nummer 37 komt met de feesteode zijn onder andere de hygiëne- lijke heropening een einde. Vanregels wel steeds strenger gewor- af 27 oktober is de verkoop van de
den. Echter, het verpakken van de molenproducten gewoon weer op
meelproducten gebeurde nog al- de bekende tijden: zaterdag van
tijd in de verkoopruimte. Nu kan 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag van
het vulwerk voortaan in een spe- 13.00 tot 16.30 uur. Maar nu vanuit
ciale afgesloten ruimte plaats vin- de verbouwde molenwinkel.

Historische en moderne graven

Herfstrondleiding over
begraafplaats Zorgvlied
Amstelveen - Op zondagmiddag
28 oktober geven Marcel Bergen
en Irma Clement (auteurs Wandelen over Zorgvlied) een twee uur
durende herfst rondleiding over
begraafplaats Zorgvlied.
De rondleiding gaat langs een
groot aantal bijzondere histori-

sche en moderne graven die op
Zorgvlied te vinden zijn. De auteurs geven uitleg bij de uitbundige funeraire symboliek uit de
negentiende eeuw die is aangebracht op de rijksmonumenten van onder andere Oscar Carré (1891), Sophia Knoll (1890)

en Adrianus Hartog van Banda
(1873). Maar ook bij graven van
bekende overledenen wordt stil
gestaan. Daarnaast vertellen ze

re bouw, zoals isolatie, vensters
en ramen, afwerking, verwarming
en elektriciteit. Penningmeester
Stef Holling van OSA heeft aan de
heer Cor Dekkers een cheque van
2.500 euro mogen overhandigen.
Er is echter nog veel geld nodig,
het banknummer van Stichting
GA is: NL29RABO0300180195
t.n.v. Stichting GA. Ook belangstelling voor subsidie van stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer? Informatie is te
vinden op: www.osa-aalsmeer.nl

meer over de tuin- en parkaanleg en de monumentale bomen
op de begraafplaats. Ook komen
moderne aspecten van Zorgvlied
aan de orde, waaronder het ondergrondse grafkeldercomplex
‘t Lalibellum en het Crematorion.
De rondleiding start om 14.00
uur en duurt tot ongeveer 16.00
uur. Verzamelen bij de witte kantoorvilla, Amsteldijk 273 in Amstelveen. Deelname 10 euro per
persoon (inclusief koffie of thee).
Reserveren bij Zorgvlied via
020- 5404927 of via zorgvlied@
amstelveen.nl

12

25 oktober 2018

Coördinator gezocht voor de KCA Kunstroute

seren. Overigens juich ik ook toe
dat steeds meer Aalsmeerse kunstenaars in eigen atelier exposeren en een eigen keuze maken
wie hun mede-exposanten zijn.
melijk een administratieve taak De Aalsmeerse sfeer moet toch
die bestaat uit aanschrijven van tijdens de Kunstroute voelbaar
de locatiehouders, Aalsmeer- blijven.”
se en de op eigen initiatief uitgenodigde kunstenaars, tussen- Loods Kees Otto
tijdse contacten met de deelne- “Vijf jaar lang was ik een week
mende partijen, alle gegevens - lang te gast bij Kees Otto. Wij
tekst en afbeelding - verzamelen hebben een goede werkverhouen zo aanleveren dat de webmas- ding opgebouwd. Er werd alter van KCA: Arie Buijs zijn werk tijd hulp verleend bij het ophangoed kan doen. “Inmiddels zijn al- gen van de mobiles en andere
le voorwaarden naar locatie hou- grote kunstwerken. De hele hal
ders en kunstenaars toe duidelijk werd schoongespoten, zij zorgbeschreven. De hele organisatie den voor schone toiletten. Geis professioneler geworden, het weldig wat zij allemaal voor KCA
loopt nu als een geoliede machi- doen.” Voor het opbouwen van de
ne. Daarbij heeft Ulla Eurich - één stands werd hulp geboden vanvan de KCA bestuursleden - ook uit KCA gelederen. “Vooraf had
een belangrijke rol gespeeld.”
ik dan het schema klaar waar alles moest staan en hangen. Het
Mooie contacten
invullen van de grote ruimte was
Gijs van den Haak heeft mooie een hele uitdaging. Volgens mij is
contacten overgehouden aan het mij redelijk gelukt om bij Othet afgelopen lustrum. “Je bouwt to gedurende het weekend een
een band op met de kunstenaars, verzamelplaats van kunstenaars
dat gebeurt al tijdens het voor- te creëren.”
traject, gevolgd door het weekend. Je gaat als vrienden uit el- Met dank aan KCA
kaar. De kunstenaars waren te- Gijs van den Haak kijkt terug op
vreden met de plek en de organi- een bijzondere en leerzame tijd. “Ik
satie. Voor hen is het fijn om met heb een prachtige kans van KCA
geïnteresseerden over het vak te gekregen en had deze ervaring
praten. Ook mooi om te zien hoe nooit willen missen.” Geïnteresde onderlinge band met de me- seerde opvolgers met feeling voor
de-exposanten zich gedurende kunst en organisatietalent kunnen
het weekend versterkt, soms wor- zich aanmelden bij Ulla Eurich via
den er zelfs afspraken gemaakt ulla@kunstencultuuraalsmeer.nl
om vaker samen te gaan expo- Janna van Zon

Wie volgt Gijs van den Haak op?

Aalsmeer - De Coördinator van
de druk bezochte KCA Kunstroute windt er geen doekjes om. “Het
is een pittige opdracht, maar zo
ongelooflijk leuk om te doen. Je
krijgt veel terug voor alle inspanning.” Toch neemt architect Gijs
van den Haak afscheid van KCA.
Met weemoed dat wel. “Ik heb mij
vanaf het begin voorgenomen, ik
doe deze opdracht vijf jaar en die
mooie jaren zijn nu voorbij. Ik ga
van het standpunt uit dat er vast
weer nieuwe enthousiastelingen
zijn die met eigen ideeën komen.
Zo is dat bij mij ook gegaan. Ik
heb - weer heel anders dan mijn
voorgangster - de grote ruimte
bij Kees Otto (Uiterweg 94) naar

eigen inzicht ingericht. Zo houd
je het spannend voor het publiek dat de Kunstroute bezoekt.
Dit telt ook voor de exposerende
kunstenaars. Je moet zo min mogelijk in herhaling vallen en zoeken naar een brede variatie, dus
bezocht ik jaarlijks kunstenaars
in hun atelier of bekeek hun website, om ze vervolgens uit te nodigen mee te doen aan de KCA
Kunstroute.”
Geoliede machine
Naast het inrichten van de hoofdlocatie verzorgde Van den Haak
ook drie jaar lang - met hulp van
anderen - de gehele organisatie
van de KCA Kunstroute. Voorna-

In Flower Art Museum

Masterclass door meesters
van het bloemstilleven
Aalsmeer - Kunstschilder Cornelis le Mair is een autoriteit op het
gebied van bloemstillevens. Hij
werkt regelmatig samen met topfotograaf Ki Tan. Zaterdag 10 november geven zij samen een Masterclass Stilleven Fotografie in het
Flower Art Museum. De Eindhovense schilder Cornelis le Mair
studeerde aan de Academie voor
Schone Kunsten in Antwerpen en
vestigde zich in 1970 als zelfstandig kunstschilder. Hij noemt zijn
stijl traditioneel-ambachtelijk en
werkt in de traditie van de oude
meesters, hoewel zijn werk voor
de oplettende kijker beslist een
eigen identiteit verraadt. Naast
het schilderen van stillevens,
portretten, figuren en een enkel
landschap is hij in Nederland een
van de specialisten op het gebied
van het klassieke bloemstilleven.
De van origine Indonesische fotograaf Ki Lynn Tan studeerde af als
ingenieur maar volgde zijn passie en werd fotograaf. Zijn experimentele stijl en bevlogenheid
leveren altijd weer verrassende
beelden op. Ook is hij een ervaren workshopdocent. Samen met
Cornelis le Mair geeft hij sinds enkele jaren Masterclasses Klassiek
Stilleven fotografie.

koffer vol inspiratie. Het is een
unieke kans om te leren van twee
grootmeesters op dit gebied.
Fotografen en schilders
De Masterclass is bedoeld voor
fotografen van alle niveaus en
met alle apparatuur (ook smartphone). Ook voor amateurschilders die zich willen bekwamen in
het bloemstilleven is deze workshop de moeite waard. Er worden
10 november twee Masterclasses
gegeven, op dit moment zijn in
beide groepen nog plaatsen beschikbaar. De eerste is van 10.30
tot 13.00 uur en de tweede van
14.00 tot 16.30 uur. De kosten zijn
60 euro per persoon. Aanmelden
kan via info@flowerartmuseum.nl
en via 0297-364400.
Botanisch tekenen
Het Flower Art Museum organiseert dit najaar diverse workshops. De eerste is aanstaande zondag 28 oktober, wanneer
de workshop botanisch tekenen
plaatsvindt. Deze staat onder leiding van kunstdocent Annefie
van Itterzon. Ook hiervoor is aanmelden nog mogelijk. Kijk voor
meer info en de andere workshops van dit najaar op: www.flowerartmuseum.nl.

Afsluiting jubileummaand oktober

Historische activiteiten
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 27 oktober wordt op de Historische Tuin
de jubileummaand, tevens de
Maand van de Geschiedenis, afgesloten. Dat gebeurt met een
historische middag vol activiteiten. Met een heuse veiling, rondleidingen, maar ook met een visser, een imker en een plantendokter die vragen beantwoorden. De
organiserende stichtingen Historische Tuin en Oud Aalsmeer vieren de maand oktober gezamenlijk hun jubilea. Oud Aalsmeer bestaat inmiddels bijna 50 jaar en
de Historische Tuin al 40 jaar. Beide stichtingen willen deze jubilea
graag samen met het publiek vieren. Inmiddels zijn er al een drietal bijeenkomsten geweest met
als thema: ‘de toekomst van het
verleden’. De laatste in de serie
van vier wordt gehouden op zaterdag 27 oktober op de Historische Tuin.

Rondleidingen en veiling
Er zal deze laatste zaterdag van
oktober op de Tuin van alles te
doen zijn. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij een van
de rondleidingen of planten of
bloemen kopen tijdens een veilsessie om 15.00 uur op de Jugendstil veilingklok uit de vroegere veiling Bloemenlust. Het is
Felicitaties voor Oud Aalsmeer. Van links naar rechts: Hans Splinter, Jan de laatste veiling van het seizoen.
Neem tijdig plaats op de koWillem de Wijn, Arie de Vos en Dirk Jongkind.

Tal van activiteiten
Verder zullen plantendokters
aanwezig zijn om alle vragen op
dit gebied te beantwoorden.
Er is een demonstratie ‘ambachtelijk gereedschap maken’ en bij
de bijenstal vertelt de imker alles over zijn interessante hobby.
Visser Rekelhof zal de liefhebbers
graag informeren over palingroken, verantwoord vissen en de
visstand in de Westeinderplassen.
En natuurlijk kunnen er ook heerlijke jams en chutneys gekocht
worden, gemaakt van fruit van
de Historische Tuin . Voorafgaand
aan de veiling zal Dirk Jongkind
om 14.15 uur een presentatie
geven over het ontstaan van de
tuinbouw in Aalsmeer.
Gratis toegang
Kortom een bezoek aan de Tuin
aanstaande zaterdag 27 oktober
is beslist een aanrader! Iedereen
is tussen 13.30 en 17.00 uur van
harte welkom op de Historische
Tuin, ingang aan het Praamplein.
De toegang is gratis!

Jubilerend Oud Aalsmeer

Veel belangstelling voor
historische verhalen
Aalsmeer - Vrijdagavond 19
oktober was de grote zaal van
Dorpshuis ‘t Podium in Kudelstaart tot de laatste van 136
stoelen gevuld. Net als een week
eerder in het Oosteinde, waren
nu de Kudelstaarters ‘en masse’ afgekomen op de twee historische presentaties die werden
aangeboden in het kader van 50
jaar stichting Oud Aalsmeer.
Het spits werd afgebeten door
historicus Jan Willem de Wijn die
actuele foto’s liet zien van negen
plekken in Kudelstaart en daarbij
de vraag stelde: wat is hier in het
verleden gebeurd?
Elke foto leidde tot een verhaal
dat werd geïllustreerd door een
powerpoint presentatie met een
keur aan kaart- en beeldmateriaal. De verhalen leverden tal van
verrassingen op, zoals het feit dat
de functie van de Kudelstaartseweg in de 18de eeuw vergelijkbaar was met die van rijksweg
A4 vandaag de dag. Het was deel
van de hoofdroute van Amsterdam naar Leiden en Rotterdam.
Om door controle over de weg
de hoofdstad bereikbaar te hou-

den, kocht Amsterdam in 1724
het dorp Kudelstaart. Vandaar dat
deze presentatie over Kudelstaart
begon met het beeld van de letters ‘I Amsterdam’ voor het Rijksmuseum.

Feest der herkenning
Na de pauze was het de beurt aan
Wim Roodenburg. Hij wandelde
virtueel van de voormalige kroeg
De Gouden Leeuw in het zuiden
van Kudelstaart tot voorbij de
watertoren. Dat deed hij aan de
Leren van grootmeesters
hand van tal van oude zwart-wit
Beide kunstenaars nemen mofoto’s van vroeger, afgewisseld
menteel in het Flower Art Musedoor kleurenfoto’s van nu. De zaal
um deel aan de tentoonstelling
reageerde enthousiast en vulde
‘Oude Meesters door jonge ogen’,
regelmatig de presentatie aan
over bloemstillevens van hedenmet nieuwe informatie. De stemdaagse kunstenaars. In dit kader
ming zat er goed in en zo werd Aalsmeer - De werkgroep Argeven zij zaterdag 10 november
het een zeer geanimeerde avond. chitectuur en Monumenten van
stichting KCA wil inwoners kennis
twee Masterclasses Stilleven Folaten maken met prof. ir J.G. Wattografie in het museum. Tijdens
Kudelstaartse dank
de Masterclass laten zij zien hoe
Als verrassing boden na afloop jjes (1875-1944), ontwerper van
je een klassiek stilleven in een
Arie de Vos en Hans Splinter van het Aalsmeers stationsgebouw
modern jasje steekt. Deelnemers
de stichting Kudelstaart voor Ku- en publicist over ontwikkelingen
krijgen tips over onder andere
delstaart een felicitatiecheque in de bouwkunst waar vooral in
compositie, bloemgebruik en (foaan van 250 euro aan Dirk Jong- Aalsmeer veel voorbeelden van
to)techniek en gaan ook zelf aan
kind en Jan Willem de Wijn van de zijn terug te vinden.
Het is mede om die reden dat de
de slag. Na de workshop hebben
stichting Oud Aalsmeer.
werkgroep kunsthistorica Tinezij meerdere prachtige afbeeldinke Loggers heeft uitgenodigd.
gen van bloemstillevens en een
Een volle zaal kijkt mee met Wim Roodenburg, stand geheel rechts.
Zij is een dochter van de tweelingbroer van voormalig burgedagavond gekaart in het Dorpsmeester G.C. Loggers. In het boek
huis van Kudelstaart vanaf 20.00
‘Wattjes en de Nieuwe Bouwuur. Op 17 oktober werd Jaap
kunst’ (2005) geeft zij een veelzijStreefkerk eerste met 5325 pundig beeld van deze bijzondere arten, op twee is Gerda Raadschelchitect die mede als publicist zijn
Kudelstaart - Zin in een gezelli- ders geëindigd met 5291 punten
internationale bekendheid kreeg.
ge avond klaverjassen? Iedereen en plaats drie was voor Martha
Hij liet het buitenland kennis mais van harte welkom bij klaverjas- Zethof met 4931 punten. De poeken met de boeiende architecclub de Geluksvogels. Er wordt delprijs was deze week voor Jan
tuurontwikkelingen in het interhet hele jaar door op de woens- Raadschelders met 3947 punten.
bellum in Nederland en maakte

Klaverjassen bij
Geluksvogels

perstribune in de kleinste bloemenveiling van Aalsmeer en geniet van interessante anekdotes
die de veilingmeester uit de doeken doet. Hoe behendig bent u/
jij? Test uw/jouw snelheid en druk
op het juiste moment voor een
koopje.

KCA Architectuur en Monumenten

Lezing over architect
J.G. Wattjes in Bacchus
de internationale architectuurontwikkeling bekend in Nederland. In zijn visies was hij zijn tijd
ver vooruit.
De lezing geeft een indruk over
de invloed van Wattjes op de grote veranderingen in de bouwkunst mede gebaseerd op filosofische opvattingen in zijn tijd.
Veel van zijn opvattingen zijn
weer actueel. Dat betreft niet alleen zijn gevoel voor schoonheid,
maar ook zijn kennis en inzicht.
De aanwezigen bij de lezing gaan
kennis maken met deze beroemde hoogleraar, architect, publicist, filosoof.
De lezing is op zondag 4 november en begint om 14.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Inloop vanaf 13.30 uur..
Kosten 5 euro per persoon. Aanmelden per mail via: joopkok@
planet.nl of telefonisch via: 0297340442.
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Stichting Ons Tweede Thuis

Bijzondere winkel ‘Jij &
Ik’ in de Ophelialaan
Aalsmeer - Binnen een paar weken opent een nieuwe winkel in
de Ophelialaan. Een bijzondere
winkel, want medewerkers en clienten van Stichting Ons Tweede
Thuis gaan dit runnen. De naam
wordt ‘Jij en Ik’ en het is een gezamenlijk initiatief met Stichting
DownTown Ophelia. In het voormalige pand van Mitchjo, tussen
Restaurant Oh! en Ridder & Co,
zijn binnenkort allerlei cadeauartikelen te koop, gemaakt door
mensen met een verstandelijke
beperking. Zo kunnen mensen
er terecht voor de meest uiteenlopende houtproducten, kaarsen, textiel of porselein. Maar ook
kunstzinnige spullen, zoals schilderijen en kaarten, zullen hier
verkrijgbaar zijn. Alles is gemaakt
op de verschillende dagcentra
van Stichting Ons Tweede Thuis
in de regio.

in eerste instantie acht maanden
proberen, maar hopen natuurlijk
dat het lukt om door te zetten.”

Samenwerking winkeliers
De komende weken wordt er
hard gewerkt aan het inrichten
van de winkel. Naast de verkoop
van spullen komt er ook een klein
atelier waar spullen gemaakt
gaan worden en later mogelijk
ook een koffiecorner. Vanuit de
winkeliers wordt enthousiast gereageerd op de komst van de Jij
& Ik winkel. “Het is een aanwinst
voor de straat”, aldus Ingrid Kranenburg van kinderkledingzaak
Teddy’s en Stichting DownTown
Ophelia. “Wij willen graag veel
met ze gaan samenwerken. De
mensen die daar werken kunnen
bij de winkels ook allerlei klusjes gaan doen. Bij mij ligt er genoeg klaar. Zij blij, maar zeker ook
wij als ondernemers in de straat.
Droom komt uit
Nu is het iedere dag een beetje
Een droom komt uit voor Ons DownTown in de Ophelialaan.”
Tweede Thuis-medewerkers Cynthia Stolwijk, Kelly Vink en Kim Meedoen in maatschappij
Maarse. Zij hebben zich binnen Met het evenement op 2 juni
de organisatie hard gemaakt heeft DownTown Ophelia geld
voor dit initiatief. “Wij willen dit opgehaald door onder andere
al zo lang”, legt Cynthia, locatie- sponsors en de loterij. “We wilmanager Werk- en Dagcentrum den dit geld heel graag schenMiddelpolder, uit. “Onze men- ken aan een goed doel dat onsen maken zoveel mooie produc- ze boodschap uitdraagt”, zegt Ilten, die verdienen gewoon een se Zethof, bestuurslid van Downechte winkel en een breed pu- Town Ophelia. “En dat is deze
bliek.” Kim, werkzaam bij Dagcen- winkel natuurlijk helemaal. Hier
trum Amstel-Meer, was in con- kunnen mensen met een verstantact gekomen met het bestuur delijke beperking ook meedoen
van Stichting DownTown Ophelia in de maatschappij, want ze kunen toen ging het balletje snel rol- nen meer dan wij denken. Vanuit
len. “Zij waren ook heel enthousi- DownTown Ophelia gaan we ze
ast en hebben meegedacht over ook meehelpen met de promotie
de plek. Alles viel op een gegeven en zelfs zorgen voor personeel op
moment samen. Echt geweldig de zaterdagen. Zo bijzonder deze
dat dit nu gelukt is. We gaan het samenwerking.”
Foto: Arjen Vos. De verhuurder, twee dames van Ons Tweede Thuis, bestuursleden van DownTown Ophelia en ondernemers uit de Ophelialaan.

Uitgebreide collectie bij Van der Schilden

Kans op mooie prijzen in
Week van de Lingerie
Aalsmeer - Van 25 oktober tot en
met 3 november heb je bij Van
der Schilden Lingerie altijd prijs
tijdens De Week van de Lingerie!
Iedereen wordt uitgenodigd om
deze week de uitgebreide collectie lingerie te komen bewonderen en te passen. Bij aankoop vanaf 50 euro bepaalt een draai aan
het Rad van Lingerie welke prijs
je ontvangt. In de loop van de
week worden diverse hoofdprijzen verloot, zo maak je onder andere kans op een mooie lingerieset, een beenmode-item of een
voucher voor een bad-accessoire
voor komende zomer.

Activiteiten overzicht

Lingerie altijd kunt slagen. Of je
nu op zoek bent naar een praktische sport-bh, of een superverleidelijk lingeriesetje.

Lingerie- en nachtmodeshow
Tijdens de Week van de Lingerie staat de lingerie ook letterlijk
in het spotlicht bij Van der Schilden tijdens de lingerie- en nachtmodeshow. Op woensdagavond
31 oktober showen modellen de
nieuwste aanwinsten op het gebied van lingerie, nacht- en loungemode. Er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang als je
erbij wilt zijn! Aanmelden kan via
De stylistes van Van der Schilden telefoonnummer 0297-327253,
staan tijdens de Week van de Lin- of in de winkel. Kom jij je geluk
gerie voor je klaar. Zij helpen je beproeven tijdens De Week van
bij het bepalen van de juiste bh- de Lingerie? Graag tot ziens bij
maat, hebben oog voor welke bh Van der Schilden Lingerie op het
het best bij jouw lichaam past en Raadhuisplein 10 in het Centrum.
zullen hierbij nooit jouw wensen en persoonlijke smaak uit het
oog verliezen. Dit in combinatie
met het uitgebreide assortiment
facebook.com/
en de mogelijkheid om artikelen
speciaal te bestellen, zorgen ervoor dat je bij Van der Schilden

Finalist Onderneming van het Jaar

Issos Interieurbouw: Een
bedrijf dat veel aan kan!
Aalsmeer - Wat kent Aalsmeer
toch een groot aantal ondernemingen die alle mogelijkheden
bieden aan ervaren en onervaren mensen die graag met hun
handen werken. Waar iedereen
kan gaan voor eigen kansen, kan
doen waar hij of zij goed in is. Issos Interieurbouw is zo’n (leer)bedrijf waar een mooie toekomst
kan worden opgebouwd. De
klanten zijn niet de eerste de beste bedrijven, onder andere Schiphol, ABN-AMRO en de Kamer van
Koophandel. Voor de Olympische Spelen in Londen werden er
stands gebouwd. Ook voor Museum Voorlinden werd gewerkt.
Nu is men druk bezig met de hernieuwde inrichting van de OBA
(Openbare Bibliotheek Amsterdam) aan het IJ. Het is prachtig en
inspirerend om de bedrijvigheid
te zien in de grote hal. Het ruikt
er heerlijk naar hout, naar lijm en
naar lak.
“Issos is een bedrijf dat veel aankan”, vertelt directeur Nico Rigter. “Van aannemerij tot standbouw. Wij ontwerpen, produceren en installeren. Van vloeren,
wanden, meubels, staalconstructie tot interieurbouw.” Het bedrijf
is in 1992 opgericht door Herman
Bosvelt en begonnen in Utrecht,
het verhuisde naar IJsselstein en
nam in 2012 een locatie over in
Aalsmeer. “Voor ons handig omdat het dicht bij Schiphol is.” Het
bedrijf heeft 35 mensen in vaste
dienst, werkt verder met ZZP’ers
en besteedt ook werk uit. “Wij
werken plezierig samen met andere bedrijven.”
Eigen ‘ding’ doen
Nico Rigter komt zelf uit een familiebedrijf van aannemers,
werkte van jongs af aan graag
met zijn handen. Toch koos hij
er voor om rechten te gaan studeren om vervolgens toch weer
te kiezen voor dat waar zijn hart
lag. “Ja”, zegt Rigter glimlachend.
“Ik ging van handen naar hoofd
en van hoofd naar handen.” Overigens is het bedrijf zo gegroeid
dat het voor hem nu niet meer
mogelijk is om mee te doen op
de werkvloer. Tenslotte moet er
ook een leidinggevende zijn. Verloop bij het personeel is er nauwelijks, dat heeft volgens Rigter
te maken met het feit dat iedereen zijn eigen ‘ding’ kan doen. Bij
Issos ben je geen schakel, maar
krijg je de kans een project van
A tot Z onder handen te nemen.
Dan zie je aan het einde van de

Duurzaamheid
Projectleider Erik Onink lijkt uit
het zelfde hout gesneden als Nico
Rigter. Het zelfde postuur, de zelfde rust uitstralend. Jaren werkte hij voor zichzelf en inmiddels
vele jaren binnen Issos. Nu werkt
de één op kantoor en de ander
op de werkvloer. “Tja, duurzaamheid, daar zijn wij eigenlijk altijd
mee bezig geweest. Maar het is
van de laatste jaren dat het materiaal wordt hergebruikt. Zo hebben wij onlangs een Indrukwekkend bankkantoor in het Stadshart van Amstelveen met hergebruikt materiaal gebouwd en ingericht.”
Aandacht en vakmanschap
Ook bij dit bedrijf is het kenmerkend dat de publiciteit vooral mond tot mond reclame was.
Ook wordt er meegedaan op de
aanbestedingsmarkt, daar vallen veel punten te halen. “Je moet
aan heel wat criteria voldoen,
maar zo kregen wij wel de opdracht van de OBA.” Met compagnon Niels Kinneging mankeert er
weinig aan de public relations.
“Niels bezit zoveel kennis en ervaring, bovendien heeft hij de gave van het woord. Met zijn energie en enthousiasme neemt hij
opdrachtgevers vaak direct bij de
hand en ontzorgt hen vanaf het
begin van een project. Ik pas dan
ook graag op de papierwinkel”, aldus Rigter die aan het eind verklaart hoe trots hij is op zijn bedrijf, waar met zoveel plezier, aandacht en vakmanschap gewerkt
wordt.
Vrijdag 2 november wordt in de
Studio’ s van Aalsmeer bekend gemaakt of Issos Interieurbouw als
Onderneming van het Jaar wordt
gekozen. Wilt u daar als gast bij
zijn? Kijk dan naar de website van
Ondernemend Aalsmeer.
Janna van Zon

Zaterdag 10 november: Dag van de Mantelzorg

Cadeaubon van gemeente
voor mantelzorgers
Aalsmeer - Zaterdag 10 november is de Nationale Dag van de
Mantelzorg. Als blijk van waardering voor hun inzet en zorg
stuurt de gemeente mantelzorgers een cadeaubon. Mantelzorgers, die bekend zijn bij Mantelzorg & Meer, krijgen de bon toegestuurd. Niet alle mantelzorgers
die zorgen voor een inwoner in
Aalsmeer zijn bekend bij Mantelzorg & Meer. Heeft u een mantelzorger of bent u een mantelzorger? U kunt zich tot en met 15 de-

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

rit wat je hebt gedaan. “Die zelfstandigheid werkt.” De computergestuurde machines worden bediend door een jonge generatie
die geen knoppenvrees kent. De
grote verscheidenheid aan ontwerpen zorgt er voor dat iedere
dag weer iets nieuws biedt. “Interieurbouw is een moeilijk vak.
Het is niet vanzelfsprekend om
een kast uit het hoofd te kunnen ontwerpen; met de precisie
van de computer wordt dat toch
een stuk eenvoudiger maar daarvoor heb je natuurlijk wel de juiste mensen nodig.”

cember aanmelden via info@mantelzorgenmeer.nl of via de link: https://www.mantelzorgenmeer.nl/
mantelzorg/aanmelden/.
Diverse activiteiten
Om mantelzorgers in het zonnetje te zetten organiseert Mantelzorg & Meer van 7 tot en met 14
november diverse activiteiten. De
bij Mantelzorg & Meer ingeschreven mantelzorgers hebben hierover al bericht gehad, maar vanzelfsprekend zijn alle mantelzor-

Muziekconcours in
Zorgcentrum Aelsmeer
Op zondag 4 november om
15.00 uur is er een Jeugdmuziekconcours. Stichting Kunst
en Cultuur Aalsmeer (KCA)
organiseert dit concours in
samenwerking met Zorgcentrum Aelsmeer. Daarmee
brengen we jong en oud
letterlijk samen en bezorgen
wij de bewoners een onverVrijdag 2 november kunt
getelijke zondagmiddag. Wij
u gaan genieten van een
bieden kinderen van 8 tot en
ossenstaartsoep + madera,
met 14 jaar die een muziekingebraden varkenshaas,
strument bespelen of zingen
champignon saus, sla met
in het klassieke repertoire, de
ei, tomaat en komkommer,
mogelijkheid hun talenten te
boeren friet + mayonaise,
tonen aan de bewoners van
vergeten groente mix en
Zorgcentrum Aelsmeer en
vanille mousse met rabarber
natuurlijk alle familieleden
voor maar €14,-.
Voor reserveringen Tel. 0297- en wijkbewoners. Zij nemen
het tegen elkaar op voor
820979. U bent vanaf 17.00
een vakjury en er zijn mooie
uur van harte welkom.
geldprijzen prijzen te winnen.
Multi Media in ‘‘Voor Elkaer’’ U bent van harte welkom.
Woensdag 31 oktober van
Kaarten maken
09.30 – 11.30 uur. Heeft u
hulp nodig bij het gebruik van Op dinsdag 6 november kunt
u van 14.30 - 16.30 uur kaaruw mobiele telefoon, tablet,
e-reader of laptop, dan kunt u ten maken in Wijkpunt Voor
binnen lopen bij Multimedia. Elkaer. Kosten bedragen €2,Materialen zijn aanwezig.
Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
woensdag 31 oktober een
heerlijk 3 gangen-diner
met o.a. een gebonden kerrie
soep, rijk gevulde kippen
ragout, doperwten + paprika,
salade van tomaat en kool,
rijst met garnituur en een ijs
sorbet met vruchtjes voor
maar € 12,50.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Training ‘Omgaan met
geld’ bij Participe
Amstelland - Rondkomen met
een inkomen is een hele opgave.
Vooral voor mensen met een laag
salaris of een uitkering of mensen die gescheiden zijn, maar er
kunnen allerlei redenen zijn. Inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn
die moeite hebben met rondkomen en wat meer zicht op hun
uitgaven willen hebben kunnen
daarvoor een training ‘Omgaan
met geld’ volgen bij Participe Amstelland. Deze training gaat in
op het ordenen van de financiele administratie. De deelnemer
leert onder meer een maandbegroting en een jaarbegroting
te maken. Zo krijgt men een beter zicht op de dure en de goedkope maanden. De deelnemer
leert om zijn inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten, zodat hij weloverwogen beslissingen kan nemen en financiële problemen kan voorkomen, en zelfs
eens iets kan kopen waar anders
nooit geld voor is. De training
wordt begeleid door gekwalificeerde maatschappelijk werkers.
In de training komen ook schulden en betalingsachterstanden
ter sprake, en hoe de deelnemer
hiermee kan omgaan. Andere onderwerpen die in de training aan
bod komen zijn schulden, sparen,
verzekeringen en toeslagen. Over
deze onderwerpen wordt gerichgers in Aalsmeer welkom. Aanmelden kan tot en met 21 oktober.

te informatie gegeven door onder andere een medewerker van
schuldhulpverlening en een beschermingsbewindvoerder. Op
dinsdagavond 6 november van
18.30 tot 20.30 uur start een nieuwe training ‘Omgaan met geld’
bij Participe Amstelland. De training bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten van twee uur.
Voorafgaand aan de training
vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 30 oktober van 18.30 tot 20.30 uur aan
de Dr. W. Dreesweg 2 te Amstelveen. Aanmelden voor deze training is noodzakelijk. Voor aanmelding of voor meer informatie
over de training kan contact opgenomen worden met Adrienne Bosch, maatschappelijk werker van Participe Amstelland, via
020-5430440, 06-23053825 of
via a.bosch@participe.nu. Of met
Koba van Veen, maatschappelijk
werker van Participe Amstelland,
020- 5430440, 06-45150603 en email: k.van.veen@participe.nu.

ganiseert ook informatiebijeenkomsten voor mantelzorgers van
mensen met dementie (in samenAdvies en ondersteuning
werking met Ontmoetingsgroep
Als mantelzorger biedt u zorg en Aalsmeer). De meesten diensten
ondersteuning aan een naaste van Mantelzorg & Meer zijn kosmet een chronische ziekte of be- teloos.
perking. Bij deze langdurige en intensieve zorg voor een ander komt
heel wat kijken. Het kan veel voldoening geven, maar ook vragen
oproepen en zorgen en twijfels
met zich meebrengen. Bij Mantelzorg & Meer vindt u betrokken en
deskundige medewerkers die begrijpen wat het betekent om mantelzorger te zijn. Zij kunnen helpen met advies, individuele ondersteuning, inzet van (zorg)vrijwilligers, cursussen en gespreksgroepen. Mantelzorg & Meer or-
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DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Drogisterij Parfumerie Van der Zwaard:

“Veel kortingsacties voor onze klanten”
loont!
Dit jaar bestaat de Vereniging van
Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers vierenzestig jaar, vandaar
dat de deelnemers in het zonnetje gezet worden in deze rubriek
en wordt hen een vijftal vragen
voorgelegd. Voor de zomer vertelden Adam Tasi en Christiaan
Sijnen van Gentlemen’s Place hun
verhaal, dit keer is het de beurt
aan Joost van der Zwaard van de
gelijknamige drogisterij en parfumerie in de Zijdstraat.

Hoe lang en waarom zijn jullie lid?
“Dat moet vanaf het begin zijn
geweest. En de reden? Gewoon
voor klantenbinding.”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Aalsmeer is een mooi dorp met
een gezellige dorpskern en ik
kom heel veel bekenden tegen.
Dat vind ik leuk.”
Wat is de invloed van
internet op jullie bedrijf?
“Daar hebben we uiteraard wel
last van. De concurrentie is moordend. Maar het nadeel van internet; daar kun je het niet ruiken
en hier wel! Wij proberen zoveel
mogelijk kortingsacties te geven
voor onze klanten.” In deze krant
zijn regelmatig leuke aanbiedingen te vinden die je kunt uitknippen.
Hoe zie je de toekomst
van jullie winkel?
“Mijn ouders (Piet en Jolanda) zitten nog steeds in de zaak, maar ik
word de vierde generatie, dus ik
denk dat wij een goede toekomst
voor ons hebben, anders had ik
hier niet in verder gegaan. Ik geloof er echt in.”

Wat voor winkel hebben jullie?
“We hebben een DIO (natuur)drogisterij en, sinds dat we vijf jaar
geleden naar onze huidige vesAalsmeer - Bloemenzegels plak- ke je inlevert bij de deelnemende tiging zijn gegaan, tevens een
ken is een begrip in Aalsmeer. Per winkeliers. Vervolgens zijn er een MOOI parfumerie met schoontwee euro aan boodschappen trekkingen per jaar waarbij prach- heidssalons en een Rituals shop
ontvang je een zegel. Een vol- tige prijzen te winnen zijn met als in shop.” Het totale winkelopperle kaart is twee euro waard, wel- hoofdprijs een auto, dus plakken vlak is bijna 600 vierkante meter.”. Door Miranda Gommans

Leuke attentie na behandeling

35 Jaar salon Anita van
Leeuwen in Aalsmeer
Aalsmeer - Salon A.P.C. van Leeuwen-Kort, voor voet- en huidverzorging, mag weer een jubileum
vieren. Het is namelijk 35 jaar geleden dat Anita haar salon heeft
gestart. ‘’Voorheen deed ik dit
werk naast mijn functie als klinisch chemisch analist. Gaandeweg groeide mijn klantenbestand en besloot ik na de geboorte van mijn eerste dochter,
het werk in het ziekenhuis naast
mij neer te leggen en mijn salon
voort te zetten. Met een salon aan
huis was het moederschap goed
te combineren.’’ Al meer dan 25
jaar werkt zij met het merk Selvert, afkomstig uit Spanje en geproduceerd in Zwitserland. Selvert ontwikkelt steeds weer nieuwe producten met hoogwaardige grondstoffen die essentieel
zijn voor het behoud én het verbeteren van de huid.
Pedicure, massage en visagie
Anita blijft op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen omtrent huidverzorging door regelmatig cursussen en trainingen te
volgen. Zo zorgt zij voor een uitgebreid aanbod aan behandelingen waar zij de juiste uit weet te
kiezen voor haar klanten. Naast
schoonheidsspecialiste is Anita
ook pedicure. Zij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van
de diabetische voet. ‘’Ik vind het
fijn om mensen te behandelen
- altijd onder het genot van een
kop koffie - , zodat hun voetklachten verholpen worden en zij met
een prettig en ontspannen ge-

voel de salon verlaten.’’ Bovendien kunt u bij Anita ook terecht
voor een stoelmassage, manicure
en visagie. ‘’Het verzorgen van je
huid en het verfraaien van je uiterlijk met een passende makeup is een belangrijk item. Het gezicht is namelijk ‘ het visitekaartje’ om jezelf te presenteren’,’ aldus
Anita van Leeuwen.
‘Vier je feestdagen’
‘‘Vier je feestdagen’ is het motto
van Anita en deze deelt zij dan
ook graag met haar medemens.
Daarom nodigt zij u uit voor een
behandeling in haar salon met
na afloop een leuke attentie. De
salon van Anita van Leeuwen,
schoonheidsspecialiste, (diabetisch) pedicure en meer, is gevestigd aan de Stommeerkade 79.
Voor meer informatie kan gebeld
worden naar 0297-340708 en 0612862540.

Mooie donatie voor de
Mike Multi Foundation
Aalsmeer - Donderdag 4 oktober
was er een (her)opening-, cq relatieborrel bij Meer Vastgoed. In
plaats cadeaus hebben zij de relaties gevraagd te doneren aan de
Mike Multi Foundation.
Hier is meer dan gehoor aan gegeven. Er is liefst 2.355 euro opgehaald, wat Meer Vastgoed
heeft aangevuld naar een prachtig bedrag van 3.000 euro. Heidi
Bruin van de Mike Multi Foundation: “Uiteraard zijn wij hier ongelofelijk blij mee, wat een fantastisch bedrag! Het komt goed van
pas, want we zijn met een paar
nieuwe projecten bezig waar we

nog niet teveel over kunnen zeggen, maar we zijn hard bezig om
voor dit prachtige bedrag weer
een mooie bestemming te vinden. We steunen nog steeds Jetze Plat en Ruben Spaargaren die
onderweg naar de Paralympische
Spelen in Tokio zijn. We ondersteunen het G-waterpolo team
van Oceanus en het G-team rolstoel handbal. Ook zijn we nauw
betrokken bij de organisatie van
DownTown Ophelia, en de Lenie
van der Meer bokaal. En daar komen dus nog enkele nieuwe projecten bij, waar we later mee over
bekend zullen maken.”

Kriebeldiertjesexpeditie
in het Amsterdamse Bos

Duurzame lingeriemiddag
bij Wereldwinkel Aalsmeer
Aalsmeer - De Fairtrade Week
komt er weer aan! Deze vindt
plaats van zaterdag 27 oktober
tot en met zaterdag 3 november.
Het thema van de Fairtrade Week
staat in teken van Women Empo-

Steun aan minder-valide sporters

Amstelland - Ga mee op onderzoek op zondagmiddag 4 november in het Amsterdamse Bos om

wering. Dit thema, zelfbeschikking voor vrouwen, is belangrijk
omdat ongelijkheid een grote belemmering is voor de menselijke ontwikkeling. De Wereldwinkels willen ongelijke machtsrelaties doorbreken, zodat er meer
gendergelijkheid komt en vrouwen meer macht krijgen. Volgens
het World Food Programme zou
‘het aantal hongerlijdenden in de
wereld gereduceerd kunnen worden met 150 miljoen als boerin- ty’s en sokken gemaakt van kanen dezelfde toegang tot midde- toen en/of bamboe, veelal met
len hadden als boeren.
een biologisch en/of fairtrade
keurmerk. De producten kunnen
Verkoop door Lotika
alvast bekeken worden op www.
Op woensdag 31 oktober komt lotika.nl. Op de website ook meer
Lotika naar Aalsmeer voor een informatie over de duurzame
verkoopdag in de winkel. Loti- merken die zij verkoopt. Mocht
ka is een online webwinkel met u specifieke producten in de weeen verrassend assortiment duur- bwinkel zien die u graag in het
zaam ondergoed, leggings, pan- echt wilt bekijken dan kunt u dat

12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur.
Kan een slak op z’n kop lopen?
Hoe snel kruipt een worm in de
grond? Kinderen gaan op onderzoek uit met Natuur is een Feest.
De kriebeldierenexpeditie is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7
jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en
2,50 euro per volwassene. Duur:
1 uur buiten en de start is bij De
Boswinkel. Aanmelden via 0205456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de
Bosbaanweg 5, iedere dinsdag
tot en met zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur.
alvast doorgeven door een mail
te sturen naar wereldwinkel@live.
nl. De verkoop vindt plaats op
woensdag 31 oktober van 11.30
tot 17.00 uur in de Wereldwinkel
Aalsmeer in de Zijdstraat 15. De
toegang is gratis en vanwege de
Fairtrade week trakteert de Wereldwinkel op wat fairtrade lekkers. Kijk voor alle informatie op
www.wereldwinkelaalsmeer.nl.

Leden 75+ Club te gast
bij Barendsen Flowers
Aalsmeer - De 75+ Club van
de Vrienden van Zorgcentrum Aelsmeer, bestaande uit
Aalsmeerse bedrijven die alle 75
jaar of ouder zijn, brengt twee
maal per jaar een bedrijfsbezoek
aan één van haar leden. Op 18 oktober was de club te gast bij Barendsen Flowers, gevestigd in de
Veiling aan de Legmeerdijk. Deze middag was de opkomst overweldigend. Voorzitter Berry Philippa heette iedereen hartelijk
welkom en bedankte Barendsen
voor de gastvrije ontvangst. Een
bijzonder woord van welkom was
er voor drie nieuwe leden, Rozenberg v.o.f., J. Spaargaren Hoveniers en Handelskwekerij De Zonnebloem. Hiermee komt het aantal leden van de 75+ club op 56!
Mede dankzij de contributie van
de 75+ club heeft de stichting
Vrienden weer een aantal dingen
kunnen realiseren voor de 75+ers
in Aalsmeer en Kudelstaart.
De gesloten afdeling is helemaal
klaar en mede met financiële
steun van de Vrienden aangepast
aan de behoeften van dementerende ouderen. Ook is de entree
recent verfraaid en voorzien van
nieuw terrasmeubilair.
Dit voorjaar werd een bijzondere voorziening gerealiseerd,
namelijk een fietslabyrint. Het
maakt het voor ouderen mogelijk een virtuele fietstocht te maken. Er kunnen verschillende rou-

tes worden ‘gefietst’ en een echte
Aalsmeerse route is in de maak.
Daarna kreeg Jan de Boer, directeur bij Barendsen, het woord. Na
een woord van welkom voerde hij
het gezelschap mee naar de houten kas boven op het dak van de
veiling, waarin een aantal prachtige bloemen te zien waren. In deze fraaie ambiance worden ook
gesprekken met klanten gevoerd.
Met veel enthousiasme en humor gaf De Boer uitleg over het
in 1915 gestichte bedrijf, dat in
de loop der jaren een uitstekende
reputatie heeft opgebouwd.
Al vele jaren worden snijbloemen aan klanten in meer dan
dertig verschillende landen geleverd. Naast snijbloemen worden
ook andere producten geleverd.
De beste prijs-kwaliteitsverhouding en het milieu staan voorop. Barendsen koopt zowel op
de Aalsmeerse veiling als op alle
overige toonaangevende veilingen of direct bij de kweker. Daarnaast haalt ze producten uit het
buitenland.
Na afloop van de rondleiding
werd onder het genot van een
hapje en een drankje, verzorgd
door de koks van Zorgcentrum
Aelsmeer, uitvoerig nagepraat.
De Vrienden kijken terug op een
zeer geslaagde bijeenkomst. Het
volgende bedrijfsbezoek van de
75+ Club zal in het voorjaar van
2019 plaatsvinden.

Groei plantenexport en
krimp bloemenexport
Aalsmeer - Het recordniveau van
6 miljard euro exportwaarde met
bloemen en planten vanuit Nederland blijft ondanks een krimp
van 1% tot en met september in
zicht. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van Floridata. Structureel dit
jaar zijn de groei bij planten, de
krimp bij bloemen, de toename
van de export naar Oost-Europa
en de kleinere spreiding.
Matige maand
Afgelopen september was een
matige maand voor de bloemenen plantenexport. Bij de bloemen
was er een terugval van 6%, waardoor de totale exportwaarde in
dit segment 2% onder het niveau
blijft van vorig jaar op 2,8 miljard
euro. Pot- en tuinplanten deden
het met een bescheiden plusje
beter en hiermee realiseerde de
Nederlandse groothandel tot en
met september een toename van
2% tot 1,8 miljard euro. Per saldo
stokt hiermee de totale exportwaarde op 4,6 miljard euro en dat
is 27 miljoen euro (0,6%) minder
dan vorig jaar. Voor het tweede
achtereenvolgende kwartaal is
de exportwaarde kleiner dan het
vergelijkbare vorige jaar. De zestien kwartalen daarvoor was er
steeds een stijging.
”Als in het laatste kwartaal een
stijging van 1,4% ten opzichte
van vorig jaar wordt gerealiseerd,
haalt de Nederlandse groothandel weer het record van 6 miljard
euro. Dat is realistisch”, aldus directeur Matthijs Mesken van de
VGB.
Top-10 krimpt
De top-10 afzetlanden nam tot en
met september bijna 2% minder

in omzetwaarde af ten opzichte
van vorig jaar. De grootste krimp
met 6% tekende zich af in Italië.
Daarbij verdubbelde de afzet via
retailkanalen volgens achterliggende statistieken van Floridata
sinds 2014 tot circa 13%. Ook de
afzet via de Italiaanse groothandel is gekrompen en wel tot 58%.
Directeur Melissa Amoroso van
Melimex herkent deze ontwikkeling. ”De onzekerheid is door de
politiek instabiele situatie groot
en daardoor is het consumentenvertrouwen minder. Dat heeft z’n
weerslag op de bestedingen”, is
haar ervaring. Ook de complexere financiering in Italië door de
problemen bij banken beperken de handel in sierteeltproducten. ”Daarnaast is het te warm geweest”, verklaart Franck Pohu van
Profitplant de terughoudendheid
bij klanten in Italië en in Frankrijk. ”Dat vraagt van ons meer activiteiten om de gang erin te houden.”
Amoroso en Pohu bevestigen de
trend van kleinere transacties in
een hogere frequentie. ”Dat betekent ook meer werk”, aldus Pohu.
”Terwijl de marges onder druk
staan”, vult Amoroso aan.
De exportspreiding naar meer
landen lijkt te matigen. De toename van de exportwaarde naar
Rusland temporiseert en ligt nu
op plus 11%. Polen staat inmiddels op een stabiele vijfde positie
in de rangorde van exportlanden
met een plus tot en met september van 8%. Door de matige koers
van het Britse pond is de achterstand richting het Verenigd Koninkrijk ruim 2% en de verwachtingen zijn met het oog op de naderende Brexit versomberd.

18

25 oktober 2018

Lezing over verzetswerk
Harry en Sieny in Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
‘40-’45 in het Fort bij Aalsmeer
organiseert in het kader van ‘Het
jaar van Verzet’ op zaterdag 27
oktober om 13.00 uur een lezing
over het verzetswerk en de onderduik van Harry en Sieny Cohen. De lezing wordt verzorgd
door Esther Shaya.
Harry en Sieny Cohen waren actief betrokken bij het in veiligheid brengen van vele joodse
kinderen vanuit de crèche, tegenover de Hollandse Schouwburg
in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen de crèche
op 29 september 1943, nu precies 75 jaar geleden, werd opgeheven doken ze onder in NieuwVennep, eerst bij de familie Boogaard en later bij de Breijers, waar
ze meerdere Duitse invallen miraculeus overleefden. Esther Shaya
sprak anderhalf jaar lang wekelijks met Harry en Sieny. Op basis
van die interviews en vele uren
research schreef zij het boek:
‘Harry en Sieny - Overleven in verzet en liefde’. Het is een ontroe-

rend portret over twee bescheiden helden, over hun verschillende milieus, de heftige oorlogstijd en hun latere gezinsleven en
carrières. Humor, heimwee, rouw
en relativeringsvermogen strijden om voorrang in deze dubbelbiografie die een hele eeuw
omspant. Het boek is na de lezing op 27 oktober verkrijgbaar
bij het verkooppunt in het Crash
Museum. Het onderduikverhaal
van Harry en Sieny is onlosmakelijk verbonden met de verhalen
over de onderduik in de Haarlemmermeer. Met zorg en toewijding
houdt het Crash Museum deze
verhalen al vele jaren levend.
De lezing is gratis toegankelijk
voor museum bezoekers. Na de
lezing zijn maquettes van de onderduiklocaties uit het verhaal in
de expositie van het museum te
bekijken.
Kijk voor meer informatie over
het museum en het werk van het
Crash Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ’40-‘45 op de website
www.crash40-45.nl, op Instagram
of op de Facebook pagina.

Opgelicht door
‘computerbedrijf’

Alternatief scenario wegens uitstel

Kantorenplan bij Royal
FloraHolland Aalsmeer
Aalsmeer - Royal FloraHolland
bouwt aan een aantrekkelijke,
gezonde en veilige werkomgeving voor haar medewerkers, zodat zij efficiënt kunnen samenwerken met leden en klanten.
De kantoren in Aalsmeer worden
daarom omgebouwd naar kwalitatief hoogwaardige werkplekken. Ontmoetingsruimtes én upto-date voorzieningen zorgen er
voor dat medewerkers efficiënt
kunnen samenwerken met leden
en klanten. “Zo kunnen we samen
nog slagvaardiger inspelen op de
continu veranderende wereld om
ons heen en de dynamische wensen van onze relaties”, aldus de directie in haar nieuwsbrief.
Uitvoering Kantorenplan
Omdat de verbouwplannen van
het centrumgebouw (Logistiek)

OVAK naar windmolenpark
11 Beaufort in Nagele
Aalsmeer - Woensdag 10 oktober, bij toeval op de dag van de
Duurzaamheid, zijn ongeveer 50
OVAK leden naar het Windmolenpark 11 Beaufort in Nagele in de
Noord-Oost Polder geweest. De
temperatuur was nog niet echt
aangenaam, maar eenmaal aangekomen voor de koffiestop in
het Natuurpark Lelystad leek het
wel hoogzomer! De koffie met
gebak werd geserveerd op een
mooi terras aan een groot meer.
De wilde paarden hebben de leden niet gezien, wel diverse soorten vogels. Om op tijd in Nagele te zijn voor de lunch vertrok
de bus weer om 11.30 uur en via
een mooie route door de NoordOost Polder richting Harderwijk
naar Nagele, waar de OVAK-leden
in de sfeervolle ontvangstruimte
van de familie Renne werden ontvangen. In buffetvorm stond de
lunch al klaar met diverse soorten brood, bio-vleeswaren, kaas
van eigen weidekoeien, gehaktballen van eigen rundvlees en
nog veel meer. Alles was heerlijk en bijzonder smaakvol .Na de
lunch ging het programma verder en onder leiding van een gids
is een bijzondere tocht gemaakt.
Rijdend met de bus op een weg
(normaal alleen toegankelijk voor
voetgangers en/of fietsers) met
aan de ene kant het Ketelmeer
en aan de andere kant de draaiende windmolens, onder de be-

Drankrijder
maakt schade

voorlopig zijn uitgesteld, is een
alternatief scenario uitgewerkt:
het kantorenplan. Dit omvat de
verbouwing van Zuidzicht en de
sloop van een aantal verouderde
kantoren. Het plan wordt vanaf
september 2018 uitgevoerd door
de BAM.
Planning
Deze maand en in november vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. De voormalige locatie Hortiflower/Jetset
wordt gesloopt en aanpassingen worden gedaan aan de reststoffenverwerking. Daarna, nog
in november, wordt een aanvang
gemaakt met het bouwrijp maken van de grond en wordt kantoor Zuidzicht afgesloten. De
bouw van het ‘kantorenplan’ start
vervolgens in januari 2019.

Programmabegroting in
raadsvergadering
Aalsmeer - Op donderdag 1 november komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen
voor de maandelijkse raadsvergadering. Hamerstukken zijn de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer
en het controleprotocol voor
de accountants-controle jaarrekening 2018. Behandelstukken
zijn het vaststellen van het bestemmingsplan Schinkelpolder,
Rietwijkeroordweg 66 en Noordpolderweg 13, en de ligplaatsverordening van woonarken. Belangrijkste onderwerp deze avond is
de Programmabegroting 2019.
De fracties laten zich horen over
het voorgestelde beleid door het

kende Ketelbrug door, toen langs
het IJsselmeer met in de verte de bekende vissersplaats Urk.
De gids heeft uitgebreid verteld
over het ontstaan van het windmolenpark, de problemen die er
waren (want niet iedereen was
even blij met de realisering van
een windmolenpark in de polder) en uiteraard over de windmolens zelf. Nadat nog een rondrit door het dorp en de haven van
Urk is gemaakt, was er nog gelegenheid voor een drankje en een
bezoek aan de winkel met eigenen streekproducten. De terugreis verliep voorspoedig en zo arriveerde de groep rond zes uur
weer in Aalsmeer. Bij het afscheid
waren er veel leuke en positieve
reacties, dus wordt teruggekeken
op een interessante en geslaagde
dagtocht naar het WindmolenAalsmeer - Tijdens de slotbijeenpark 11 Beaufort in Nagele.
komst van Aalsmeer Inzicht begin dit jaar stemden inwoners
voor meer groene verbindingen,
openbaar groen en minder zwerfvuil. Een groep enthousiaste inwoners (AalsMeerGroen) heeft
dit thema verder opgepakt en nodigt belangstellenden harte uit
voor een informatiemarkt ‘Van teveel water naar meer groen’ over
klimaatadaptatie en praktische
toepassingen in tuinen en straten. De bijeenkomst wordt gehouden in De Oude Veiling in de
Marktstraat op maandag 29 ok-

college van B&W en stellen de benodigde kredieten beschikbaar.
De behandeling begint met het
indienen van eventuele moties en
amendementen en debat. Daarna volgen reacties hierop van de
burgemeester en de wethouders
en wordt voor fractie-overleg
rond tien uur zo’n tien minuten
geschorst. Naar verwachting is de
uiteindelijk besluitvorming nabij
elf uur. De raadsvergadering op 1
november is openbaar en begint
om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis. Belangstellenden zijn welkom. De vergadering
thuis live volgen kan via de link:
https://aalsmeer.raadsinformatie.
nl/#.

Bijeenkomst op maandag 29 oktober

Aalsmeer Inzicht krijgt
vervolg: AalsMeerGroen
tober. De avond begint om 19.30
uur, ontvangst met koffie en thee
vanaf 19.00 uur. Gastsprekers deze avond zijn Kim van der Leest
(auteur van ‘De Levende Tuin’) en
medewerkers van Rainproof Amsterdam over klimaatadaptatie en
praktische toepassingen in tuinen
en straten. Er wordt ook een informatiemarkt gehouden met een
doe-het-zelf-maquette van het
Belevingsonderwijs en diverse organisaties. Inwoners die zich (ook)
willen laten inspireren kunnen
zich aanmelden voor deze avond
via AalsMeerGroen@gmail.com.

Motorrijdster gewond
na aanrijding
Aalsmeer - Op woensdag 17 oktober om acht uur in de ochtend
heeft een aanrijding met letsel
plaatsgevonden op de Burgemeester Kasteleinweg, bij de kruising met de Van Cleeffkade. Een
motorrijdster wilde bij het verkeerslicht bij groen licht optrekken richting Uithoorn en raakte hierbij de flank van een auto.
De 47-jarige vrouw uit Alkmaar
kwam ten val en is per ambulan-

Aalsmeer - Mailtjes van banken die melden dat passen niet
meer werken of dat rekeningen
geblokkeerd worden, bijna iedereen heeft er wel eens één
gehad. Weet dat ze vals zijn,
want een bank stuurt geen algemene mails, er wordt altijd
persoonlijk contact opgenomen. Wees ook alert bij het krijgen van een telefoontje met
aan de andere kant een Engels sprekend persoon die zegt
van Microsoft te zijn. Dit bedrijf
belt echt nooit! Toch is een inwoner de dupe geworden van
een persoon, die zei van Microsoft te zijn en vertelde een virus te hebben ontdekt op de
computer. De inwoner heeft na
aandringen toestemming gegeven om de computer over
te nemen en is al met al voor
zo’n 2.300 euro opgelicht. Nogmaals, niet op ingaan, gooi
weg en/of hang op!

Batavus fietsen
gestolen
Aalsmeer - In de avond of
nacht van dinsdag 16 op
woensdag 17 oktober is uit
een schuur bij een woning in
de Haydnstraat een fiets gestolen. Ontvreemd is een Batavus
herenfiets, groen van kleur en
het registratienummer eindigt
op 981. De fiets is meegenomen tussen acht uur ‘s avonds
en acht uur in de ochtend. Op
maandag 22 oktober is tussen
half drie en kwart over vijf in de
middag nog een Batavus fiets
gestolen. De Diva Plus is voorzien van een zwarte krat op de
voordrager en het serienummer eindigt op 725. De fiets is
gestolen uit de Bellefleurstraat.

Hulp bleek niet
nodig
Aalsmeer - Op zondag 21 oktober om drie uur ‘s nachts zijn
de hulpdiensten opgeroepen
naar het Ketelhuis te gaan voor
een reanimatie. Er was melding
gedaan dat een 87-jarige man
niet wakker te krijgen was. Gelukkig bleek het loos alarm. Bij
het arriveren van de agenten
en de ambulancedienst was de
man weer bij kennis. Hij is kort
onderzocht, maar hoefde niet
mee naar het ziekenhuis.

Aalsmeer - Op donderdag 18
oktober rond tien uur in de
avond is de politie opgeroepen
naar de Helling te gaan. Een automobiliste zou bij het wegrijden twee auto’s aangereden
hebben. De 52-jarige bestuurster uit Aalsmeer bleek teveel alcohol gedronken te hebben. Ze
moest blazen en er is een ademanalysetest gedaan. Het apparaat stokte bij 810 Ugl. De inwoonster heeft een rijverbod
gekregen en kan rekenen op een
flinke bekeuring. Met de gedupeerden zijn gegevens uitgewisseld om de schade te vereffenen.

Dief rijdt snel
op fiets weg
Aalsmeer - Op donderdag 18
oktober is voor de ogen van
de eigenaar een fiets gestolen in de Hortensialaan, nabij
de school. De Aldo Opoe Cargo fiets was om drie uur ‘s middags even neergezet. Een sneldief zag zijn kans, sprong op de
fiets en reed er hard op weg.
De dief droeg een donkerblauwe jas met gele letters op de
rug. De fiets uit 2018 is zwart
van kleur en het serienummer
eindigt op 840. Mogelijk zijn er
getuigen, die meer over de dief
kunnen vertellen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.

Fietsster uit
sloot gered
Aalsmeer - Op woensdag 17
oktober om kwart voor zeven
in de ochtend kregen de hulpdiensten een melding van een
inwoner dat hij een vrouw uit
de sloot langs de Stommeerweg had gehaald. De politie
en de ambulancedienst zijn
ter plaatse gegaan. De 22-jarige vrouw uit Kudelstaart heeft
mogelijk een epileptische aanval gehad en is in het water beland. Ze is gelukkig op tijd opgemerkt en uit de sloot gered.
De 22-jarige is nagekeken door
de medewerkers van de ambulancedienst, maar hoefde niet
mee naar het ziekenhuis. De
politie heeft haar naar huis gebracht. De fiets van de vrouw is
veiliggesteld bij een bewoner.
Ze mist nog haar mobiele telefoon. De melding kregen de
hulpdiensten van een 18-jarige inwoner van Kudelstaart. Uiteraard is hij bedankt voor zijn
alertheid en hulp.

“Goede afstemming belangrijk”

Gemeente in gesprek met
Liander over buitenwerk
Aalsmeer - Het college van de gemeente Aalsmeer heeft een ambitieus programma. Hierin staat
dat de gemeente de komende jaren aan de slag gaat met een aantal grote verkeersprojecten en regulier onderhoud aan wegen en
de buitenruimte. Ook de bruggen en rioleringen krijgen een
opknapbeurt. Dit is nodig om de
gemeente Aalsmeer toekomstbestendig en bereikbaar te houden.

in zetten op een kwaliteitsslag
in de openbare ruimte, is het belangrijk dat er goede afstemming
is tussen de verschillende werkzaamheden. Alleen op deze manier blijft de hinder voor de omwonenden en bedrijven beperkt.
Bij de afstemming is zorgvuldige planning en goede communicatie met inwoners en ondernemers van groot belang. De gemeente heeft extra capaciteit
aangenomen om dit in goede baRegelmatig klachten
nen te leiden.
De gemeente beseft dat al de- Maar dit vraagt ook iets van de
ze werkzaamheden in de buiten- partijen die de werkzaamheden
ruimte de nodige hinder met zich uitvoeren, zoals Liander. Daarmeebrengen voor inwoners en om ga ik met Liander duidelijondernemers. Helaas ontvangt ke afspraken maken om dit bij
de gemeente hier regelmatig toekomstige werkzaamheden te
klachten over, onder meer over voorkomen.”
de werkzaamheden aan de openbare verlichting en het elektriciteitsnetwerk in de Schoolstraat.

ce naar een ziekenhuis vervoerd.
De auto werd bestuurd door een
56-jarige vrouw uit Aalsmeer.
Door de klap was de airbag in de
auto geactiveerd. Ook een ruit
is kapot gegaan. De inwoonster
kwam met de schrik vrij.
De motor raakte eveneens beschadigd en is versleept naar een
garage. De politie doet verder on- Hinder beperken
derzoek.
Wethouder Robert van Rijn: “OmFoto: VTF/Laurens Niezen.
dat we de komende jaren volop

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
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Commissie duurzaamheid van Doopsgezinde Gemeente

Marjan Minnesma komt vertellen
over ‘Samen sneller duurzaam’
Aalsmeer - Op dinsdagavond 30
oktober komt Marjan Minnesma
van Urgenda naar Aalsmeer om
daar te vertellen over het belang
van een meer duurzame wereld
om ons heen. We zitten in een belangrijke overgang waarbij grote
knelpunten, of noem het uitdagingen, aan de orde zijn. Een van
de belangrijkste daarvan is wellicht wel de klimaatverandering.
Hoe zorgen we er voor dat dit
binnen de perken blijft en dat de
aarde niet meer dan 1,5 graden
opwarmt zodat de gevolgen nog
te overzien zijn. De energietransitie waarbij we overstappen van
fossiele brandstoffen naar duurzame energie is cruciaal. En daarbij komt in Nederland ook het
probleem dat we hebben met de
gasproductie in Groningen. Kortom, hoe gaan we dat als samenleving aanpakken. We staan voor
belangrijke beslissingen en velen
houden zich daar intensief mee
bezig. Bijvoorbeeld de commissie duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente en de werkgroep gasloos Aalsmeer. Zij organiseren deze avond en hebben
Urgenda uitgenodigd om te komen spreken.
Urgenda, voortrekker
De stichting Urgenda is een voortrekker op dit gebied. De missie
van Urgenda is ’Samen sneller
duurzaam’. Velen van u kennen
vast de naam van Marjan Minnesma wel.

Zij is het boegbeeld van de organisatie voor duurzaamheid en
innovatie die Nederland sneller
duurzaam wil maken. Zij schreef
het rapport ‘Nederland op 100%
duurzame energie in 2030, het
kan als je het wilt’ en maakte een
concreet actieplan. Daarmee realiseren ze projecten op het gebied van duurzame bouw, mobiliteit, energie en het toewerken
naar een meer circulaire economie. Zij laat als geen ander zien
dat het niet alleen een noodzaak is om klimaatverandering tegen te gaan maar vooral dat het
ook een kans is. De mogelijkheden liggen er, met innovatie kunnen we enorme stappen maken
en nieuwe wegen inslaan met onze samenleving en met onze economie. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame
energie is geen onmogelijke opgave, stoppen met het gebruik
van gas is niet alleen voor Groningen een zegen. Natuurlijk is
Marjan intussen ook bekend van
de rechtszaak die ze drie jaar geleden al tegen de overheid heeft
aangespannen. De regering moet
echt meer gaan doen om de energie transitie, waarvan ze zelf aangeven dat het cruciaal is, ook
daadwerkelijk in te zetten. En u
heeft het vast gehoord, ook in het
hoger beroep dat vorige week
aan de orde was gaf de rechter
Urgenda volmondig gelijk. De regering moet hier harder mee aan
de slag.

Zonne-energie en gasloos
Dat vindt ook de commissie duurzaamheid van de Doopsgezinde
Gemeente in Aalsmeer. Zij wil deze zaken duidelijk op de kaart zetten. Binnen die gemeente zijn allerlei projecten ingezet, bijvoorbeeld rond energie besparing,
zonne-energie en gasloos verwarmen. Daarnaast is bewustwording een speerpunt natuurlijk. Waar willen we als gemeente,
als samenleving naar toe, op welke wijze willen we de aarde beheren en bewaren? Daarom wordt
ook deze avond georganiseerd
in de Doopsgezinde Gemeente in
de Zijdstraat. Op dezelfde wijze is
de werkgroep gasloos Aalsmeer
aan de slag gegaan. Deze werkgroep is ontstaan naar aanleiding
van de avonden AalsmeerInzicht.
Tijdens deze avonden werd gediscussieerd over de toekomstige uitdagingen van de Gemeente
Aalsmeer. Eén thema was ‘duurzaamheid’. De werkgroep wil een
luis in de pels zijn van de politieke en gemeentelijke overheid. Zo
hebben zij tijdens de college-onderhandelingen opgeroepen een
paragraaf aan de Energietransitie
te wijden.
De komende tijd wil de werkgroep naar buiten treden om inwoners van Aalsmeer meer informatie te geven over de stappen die men kan zetten om het
huis gasloos te maken. Ook wordt
er gewerkt aan een bijeenkomst
van installateurs in Aalsmeer om

elektra- en warmte-installateurs
bij elkaar te brengen. Zij sluiten
aan bij de doelstelling om in de
komende jaren het gasgebruik in
Aalsmeer sterk te verminderen en
uiteindelijk te komen tot een gasloze gemeente in 2040. Ambitieus, dat zeker, maar zonder ambities kom je er zeker niet.
Inspireren en uitdagen
Een zeer actueel en belangwekkend thema dus. En het is mooi
dat Marjan Minnesma ons hierin
komt inspireren en uitdagen. En
in het verlengde van het verhaal
van Marjan zal de werkgroep gasloos Aalsmeer haar plannen voor
de komende tijd hier in Aalsmeer
uit de doeken doen. Kortom, een
unieke gelegenheid om op een
positieve wijze naar deze problematiek te kijken en ideeën op
te doen om samen sneller duurzaam te worden.
Dinsdagavond 30 oktober om
20.00 uur in de Doopsgezinde
Gemeente Aalsmeer, Zijdstraat
55. Inloop met koffie vanaf 19.30
uur.

Je kunt namelijk ook rouwen om
het verlies van je huis, je land of
je auto.
Deze basiskennis kan mensen
al goed helpen. We bieden deze
steun aan in kleine groepen. De
kracht van een groep is dat je een
band opbouwt en met elkaar in
gesprek kunt gaan en herkenning
vindt. Heel mooi om te zien.”

Aalsmeerse Astrid over haar werk voor Medair:

“In Irak praat je niet over je gevoel”
maar als je ’s avonds om tien uur
over de snelweg rijdt, is het toch
gek dat dit gewoon kan.”
“Trots op hun land”
Astrid wilde graag in het MiddenOosten aan het werk. Ze solliciteerde op een functie bij noodhulporganisatie Medair en kwam
zo twee jaar geleden in Irak terecht. Terugkijkend is dat een
goede keus geweest. “De bevolking en cultuur vind ik fantastisch.
De combinatie tussen de huidige
Aalsmeer - De Aalsmeerse Astrid nood in het land, de spanningen
Klomp heeft haar hart verloren die er nog zijn en de geschiedeaan Irak. De cultuur, de mensen nis tot nu toe maakt het land heel
en geschiedenis maken het land interessant voor mij. Irak is enorm
interessant. Maar er is ook grote verscheurd. Iedereen heeft wel
nood. “Iedereen heeft iets mee- iets meegemaakt. En toch, zijn ze
gekregen of meegemaakt door trots op hun land en hebben ze
oorlog of verlies.” Tijdens een paar energie om de toekomst te verdagen verlof heeft ze bij haar ou- anderen. Dat raakt me.”
ders gebivakkeerd, vrienden bezocht en genoten van weer even Psycho-educatie
in Nederland te zijn. “Ik kan snel Astrid is verpleegkundige en orschakelen en weet dat het in Ne- thopedagoog en begon als hederland anders is dan in Irak, alth manager in de een kliniek in

Op dinsdag 6 november in ‘t Baken

een vluchtelingenkamp. Het afgelopen jaar heeft ze zich gericht
op het psychosociale programma
van Medair en nieuwe projecten
geïmplementeerd.
“In Nederland vinden we dat je
over problemen moet praten. Het
is niet raar om naar een psycholoog te gaan, maar in Irak praat je
niet over je gevoel. Dus mensen
zeggen dat ze over hun problemen moeten praten werkt niet. Ik
heb gekeken en onderzocht hoe
je een programma opzet waarbij
mensen toch een trauma kunnen
verwerken, zichzelf begrijpen en
herkennen waar hun klachten
vandaag komen. Dat plan gaat
uit van psycho-educatie die aansluit bij de Iraakse cultuur. Omdat
er een groot tekort is aan psychologen moet de steun basic zijn en
niet te ingewikkeld. Je moet dan
denken aan het leren aan mensen en uitleggen wat een trauma
is en hoe een rouwproces werkt.
Maar ook dat rouw en verlies niet
alleen een dierbare hoeft te zijn.

hiervoor terecht bij de Mij & Zorg
bijeenkomst in wijkcentrum ‘t Baken. Tijdens de Mij & Zorg bijeenkomst kunnen aanwezigen met elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg, de eigen rol hierin
en over mogelijke oplossingen in
het regelen van zorg en ondersteuAalsmeer - Hoe wil je dat je toe- dig hebt? Waar ben je zelf verant- ning. Er is ruimte voor persoonlijke
komst eruit ziet als je ouder wordt woordelijk voor en waarvoor kun situaties. Elke vraag kent een oplosof meer zorg nodig hebt? Hoe pas je bij de gemeente terecht? Hoe en sing. Door samen de vragen te beje de woning aan als je zo lang mo- wanneer pak je dat allemaal aan? spreken, ontstaan de beste oplosgelijk zelfstandig wil blijven wo- Het is goed het daarover met an- singen, zo is de ervaring van eernen? Wat kun je zelf nog en op deren te hebben. Op dinsdag 6 no- dere Mij & Zorg bijeenkomsten
wie kun je rekenen als je hulp no- vember kunnen geïnteresseerden in het land. De Mij & Zorg bijeen-

Mij & Zorg bijeenkomst
voor senioren

Finalist Onderneming van het Jaar

Parfum Flower Company:
Passie voor geurende roos
Aalsmeer - Wie de showroom van
Parfum Flower Company binnenstapt waant zich in een paradijs.
Bedwelmend en overweldigend
zijn de geuren van de bijzondere soorten rozen. Honderd variëteiten die op geur, kleur, vorm en
uniciteit worden gekweekt.
De jury van de Onderneming van
het Jaar was onder de indruk van
het nog vrij jonge bedrijf waar
Wouter de Vries - geholpen door
tien personeelsleden - de scepter
zwaait. In korte tijd is er behoorlijk furore gemaakt met de geurende roos. “Wij zijn een trendsetter in de bloemenhandel.” De
rozen worden gekweekt in Afrika en het is mooi dat meerdere filmpjes (onder andere van Hivos; een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die handelt vanuit humanistische waarden) duidelijk aangeven hoe de mensen in Afrika profiteren van de handel in de geurende rozen. “De kwekerijen waar
wij onze rozen inkopen, zijn allemaal duurzame kwekerijen en
ook de kweker zelf verdient een
eerlijke prijs. Wat de innovatie betreft liggen wij vooruit. Daarom is
er van vroegere armoede bij deze kwekers geen sprake meer. Er
is een eerlijke verdeling van de
winst voor alle partijen.”

het grootste bedrijf in geurende rozen en tuinrozen van Europa worden.”
Alsof het zijn eigen kinderen zijn,
zo spreekt Wouter over de rozen.
Hij noemt ze liefkozend bij naam.
“Moet je deze eens ruiken en nu
deze. Iedere geur is een persoonlijke beleving! Omdat ik er elke dag mee werk realiseer ik mij
soms nog te weinig hoe uniek dit
product is. Elke roos heeft een eigen geur, een eigen verhaal. Dat
is - naast de schoonheidsbeleving
- leuk voor de koper en verkoper.
Werkelijk, de hele keten heeft plezier met geurende rozen.”

Training
‘gespecialiseerd
vrijwilliger’ bij
Participe
Amstelland - Participe Amstelland organiseert in samenwerking
met Amstelveen en Aalsmeervoorelkaar de training ‘gespecialiseerd vrijwilliger’. Vrijwilligers die
deze training hebben gedaan ondersteunen ouderen en mensen
met een beperking. Er is dan sprake van lichamelijke of psychische
achteruitgang. Vaak speelt verlies van dierbaren een rol. Symptomen kunnen zijn: vergeetachtigheid, eenzaamheid en somberheid. Als vrijwilliger bezoek je deze mensen thuis. Het kan gaan om
een gesprek, een boodschap of

een spel doen. Ook samen wandelen, tuinieren of een uitstapje maken is fijn. Een ervaren trainer bespreekt en behandelt interactief in
drie ochtenden diverse onderwerpen, zoals motivatie, positie en rol
als vrijwilliger, omgaan met ‘afstand en nabijheid’, gespreksvaardigheden, stellen en bewaken van
grenzen en situaties en gedrag
van vrijwilliger en cliënt De gratis training is op de maandagmiddagen 5, 12 en 19 november van
13.30 tot 16.30 uur in het gebouw
van Participe (voorheen Vita) aan
de Willem Dreesweg 2 in Amstelveen. Wel is het belangrijk dat je
minimaal twee uur per week beschikbaar bent als vrijwilliger. Geinteresseerd of wil je meer informatie? Bel of mail dan met Amstelveen/Aalsmeervoorelkaar: Inge Veraar via 06-22691437 of via
iveraar@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.

Aalsmeer en Kudelstaart. De raad
adviseert de gemeente binnen het
hele sociaal domein: zorg, participatie, zelfredzaamheid, werk en
jeugdhulp. Met de informatie uit
deze dialoogbijeenkomst hoopt
de Adviesraad beter zicht te krijgen over wat er leeft onder jonge
en oudere senioren in Aalsmeer.
In de dialoogbijeenkomst kunnen
uiteenlopende onderwerpen aan
bod komen. Zoals langer thuis blij-

ven wonen, het gesprek met de gemeente of hulpvragen aan familie
en vrienden. De gespreksleiders,
verzorgd door KBO-PCOB, helpen
de bezoekers bij de gesprekken. De
Mij & Zorg bijeenkomst begint op
dinsdag 6 november om 14.00 uur,
de inloop met koffie en thee is vanaf 13.30 uur. De bijeenkomst duurt
tot ongeveer 16.00 uur. Wijkcentrum ’t Baken van de Open Hof Kerk
bevindt zich aan de Sportlaan 86.

Kunst voor vijf dagen
Aan de houdbaarheid van de
geurende roos zal de consument
mogelijk moeten wennen. Eén
geurende roos in een mooie vaas
toont al zoveel schoonheid. Of
drie rozen in een drijfschaal, een
lust voor het oog! “Wij verkopen
kunst voor vijf dagen”, wordt er
trots gezegd.

Pluktuin
Om het groeiproces van de roos
aanschouwend te maken, is er
een begin gemaakt met een pluktuin. Ook wordt er hard gewerkt
aan het verduurzamen van het
gebouw. Aalsmeer krijgt er weer
een bijzonder adres om te gaan
Eigen verhaal
bezoeken bij. Het is mooi te zien
Wouter de Vries wilde een jaar hoeveel Aalsmeerse kassen een
of wat geleden iets gaan doen nieuwe functie krijgen dankzij
wat nieuw was en zocht een uit- ondernemers die hart voor hun
daging. Dat vond hij bij het ver- zaak én Aalsmeer hebben.
markten van de geurende roos! Vrijdag 2 november wordt in de
Een toch ietwat vergeten pro- Studio’s Aalsmeer de Onderneming
duct Met passie werd een paar van het Jaar en de Starter van het
jaar geleden een start gemaakt Jaar bekend gemaakt. Wouter de
met Parfum Flower Company. Dit Vries is één van de genomineerjaar worden er al meer dan twee den. Wilt u als gast bij zijn? Kijk dan
en een half miljoen stelen ver- op de website van Ondernemend
handeld. In de ogen van Wouter Aalsmeer.
is dit nog maar het begin. “Ik wil Janna van Zon

Steun
Dat een groep je kan steunen ervaart Astrid zelf ook met het haar
collega’s. “Het werk is niet altijd gemakkelijk. Een fysieke uitlaadklep heb ik echt nodig. Maar
ook persoonlijke relaties en praten met anderen om de situaties
in het juiste perspectief te blijven
zien. Daarin zou ik niet zonder
mijn team kunnen. Geloof is daarin wat ons bindt en ons kracht
geeft. Elke ochtend hebben we
een moment dat we samen de
dag beginnen. We hebben dezelfde waarden en dat steunt me
in dit werk.”
Verandering
Na twee jaar is het tijd voor Astrid om te stoppen bij Medair.
Maar weg uit Irak gaat ze niet.
Ze gaat aan de slag voor een andere hulporganisatie en zal zich
daar verder ontwikkelen op het
gebied van psychosociale hulp.
“De band met mijn lokale collega’s zal ik enorm missen, want die
zal ik minder zien omdat ik vanuit
Mosul ga werken. Een hele verandering. Ik zal minder bewegingsvrijheid hebben in Mosul en opnieuw banden moeten opbouwen met lokale staf. Maar ik heb
inmiddels geleerd om niet te ver
vooruit te kijken en per dag te kijken wat die me brengt.”
Tekst: Marian Heek
Beeld: copyright Medair
komst in Aalsmeer wordt georganiseerd door de Adviesraad Sociaal
Domein Aalsmeer, in samenwerking met de KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maakt zich sterk voor een
samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Echter ook
senioren die lid zijn van de Ouderenvereniging OVAK en zij die geen
lid zijn van een ouderenbond, c.q.
vereniging zijn van harte uitgenodigd voor deze middag. De Adviesraad bestaat uit inwoners van
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Hoe doe je dat?

Bijeenkomst voor ouderen met dementie

Thuis blijven wonen met
een leefstijlmonitor

Leven zonder smartphone
Amstelland - Als smartphoneeigenaar zal het je bekend voorkomen: het soms dwangmatig
checken van je telefoon. Zijn er
nog berichtjes? Wie vonden mijn
berichtjes leuk? Of, uit verveling,
is er nog iets gebeurd in de wereld? Maar minder online zijn,
kan dat en hoe doe je dat? Gemma Venhuizen, wetenschapsjournaliste en auteur van het boek
‘Licht - de invloed op lichaam en
geest’ was recent deelnemer aan
het NRC experiment Een halfjaar
zonder smartphone. Hoe verging het haar daarbij? Gaf het leven zonder smartphone meer
rust, zoals vaak wordt verondersteld? Of was het eerder hinder-

lijk om geen smartphone bij de
hand te hebben? Gemma reist
veel voor haar werk, ook naar afgelegen gebieden. Margo Rijerkerk gaat met Gemma Venhuizen
én de zaal in gesprek over loskomen van ‘het ding dat altijd om
aandacht vraagt’. Hoe moeilijk
is het, kan je nog zonder en wat
werkt beter: gedoseerd minderen of rigoureus stoppen? Heb jij
hierover een mening, wil je hierover meer weten? Kom dan zaterdag 27 oktober van 16.00 tot
17.00 uur langs in Bibliotheek
Amstelveen Stadsplein en praat
mee. Wel even aanmelden via info@debibliotheekamstelland.nl Aalsmeer - De Strontrace houdt
de vroegere zeilende vrachtvaart
of telefonisch via 020-6414126.
in ere en mag zich immaterieel
erfgoed noemen.
De race gaat vanuit Workum
naar Warmond en dan weer terug. Tegenwinds over de Ringvaart, langs Aalsmeer afgelopen
woensdag 24 oktober, moet er
worden gejaagd, dan sleept de
bemanning het schip aan lange
Amstelveen - ‘Wad’ is de eer- Amstelveen op dinsdag 30 oktoste Nederlandse natuurfilm over ber vanaf 19.30 uur en op zondag
het waddengebied. Ruben Smit 11 november vanaf 15.45 uur. De
en zijn crew registreren dit unie- inleidingen worden respectieke Nederlandse natuurgebied en velijk verzorgd door Ruben Smit
al zijn bijzondere natuurfenome- (filmregisseur) en Melchert Menen onder- en bovenwater, in elk ijer (cameraman). Kijk op www.
jaargetijde. Vanuit een holistische cinemaamstelveen.nl voor meer
benadering; alles heeft met alles informatie en het reserveren van Regio - Van moestuinen en
dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen
te maken. Geen aaneenschake- toegangskaarten.
en theatervoorstellingen; Kern
ling van mooie plaatjes, maar een
met Pit ondersteunt mensen met
duidelijk verhaal met herkenbadromen voor hun buurt met grare iconen, zoals de zeehond, de
tis kennis, advies en een groot
bergeend en de slechtvalk. Een
netwerk. Is het idee binnen een
film die het ecosysteem in beeld
jaar uitgevoerd? Dan krijgen de
brengt als nooit te voren; van de
buurtbewoners 1000 euro voor
kleine kiezelwieren onderaan de
hun initiatief én maken ze kans
voedselketen tot aan de slechtop de Gouden Pit ter waarde van
valk en de grijze zeehond als ico3000 euro. De inschrijving voor
nen van het wad. Met de nieuwKern met Pit 2019 is nu geopend!
ste filmtechnieken, timelapses,
drones, microfotografie en onDromen krijgen vorm
derwatercamera’s weet de crew
Sinds de start van Kern met Pit,
de bijzondere natuur van de wad41 jaar geleden, zijn al ruim 5000
den vanuit alle perspectieven te
lokale buurtprojecten gestart,
vangen. Het waddengebied is het
opgebloeid en verankerd in de
enige Nederlandse natuurgebied
maatschappij. Door deel te nemet de status Unesco Werelderfmen kunnen bewonersgroepen
goed. Deze natuurfilm is, include kennis en het landelijke netsief inleiding, te zien in Cinema
werk inzetten van KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij). Ze krijgen gratis
Sponsortocht voor opleiding geleidehonden
‘gereedschap’ om aan de slag te
gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, interessante workshops,
de mogelijkheid om je (online)
netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau ArAmstelveen - KNGF Geleidehon- dyhonden klaar om hun bazen te cadis. Dat zorgt vaak voor een
den organiseert op zaterdag 27 helpen.
enorme boost: door mee te doen
oktober de Halloween Hondenmet Kern met Pit is er iemand die
tocht in het Amsterdamse Bos. Na Snel inschrijven
kan adviseren bij een plan van
de succesvolle sponsorloop van Het succes van vorig jaar maakt aanpak of een bouwtekening kan
vorig jaar zetten talloze huishon- dat de inschrijving snel volloopt. maken. Kern met Pit stimuleert
den zich ook dit jaar weer in om Er kunnen maximaal 200 honden de betrokkenheid van burgers
de opleiding van geleidehonden meedoen. De beschikbare plek- door ze te voorzien van informamogelijk te maken.
ken worden voor een flink deel
Halloween is een feest van duis- ingenomen door mensen die ook
ternis en licht. In de donkere da- vorig jaar van de partij waren.
gen voor kerst is een gidslicht “Het voelde zo goed vorig jaar
noodzakelijk om je weg door het om dit te mogen doen voor KNGF
donker te vinden. De honden die Geleidehonden”, zegt Nathalie, Uithoorn – Golfcentrum Uitzich laten sponsoren voor de ge- één van de twee zussen die vorig hoorn, dat anderhalf jaar geleleidehonden in opleiding dragen jaar meeliepen onder de naam den geopend werd door wethoumet trots de verlichte halsband Sisters United. “Het spaardoel van der Ria Zijlstra, is bij aanleg en onwaarmee zij het pad van hun 500 euro hebben we nu al ruim- derhoud altijd erg gericht op het
groen-gebeuren. Zondag 14 okbaas verlichten. Zij doen voor één schoots overtroffen.”
tober was het op het Golfcenavond of middag wat geleidetrum bomenplantdag. Inclusief
honden dag in, dag uit doen. El- Route met belevenissen
ke hond, vanaf een jaar oud, mag Iedere deelnemende hond krijgt de voorbereidingsdagen zijn er
meelopen, mits hij is gespon- bij de start zijn eigen verlichte meer dan dertig bomen geplant
sord voor minimaal 50 euro. Dit halsband. Het bos is sfeervol ver- die mede zorg moeten gaan drabedrag staat symbool voor een licht en onderweg komen hond gen aan de bestrijding van de
week training en verzorging van en baas leuke activiteiten en be- CO2 uitstoot in de regio. Meer
een geleidehond in opleiding.
levenissen tegen. Alles in de sfeer dan twintig vrijwilligers zijn op
van Halloween. Een veelgehoor- deze zondag bezig geweest met
Enthousiast
de verzuchting vorig jaar was dat het planten van bomen, het on“Het is mooi om te zien hoe en- het jammer was dat de tocht zo kruid verwijderen (op strikt bithousiast mensen zijn om mee snel voorbij was. Om die reden is ologische wijze, zonder chemite doen aan de Halloween Hon- er naast de route van circa 3 kilo- sche middelen en met het handdentocht”, zegt Meta Neeleman, meter nu ook een route van 5 ki- je) en met het snoeien van veel
dor hout in de bosschages.
directeur KNGF Geleidehonden. lometer.
“Natuurlijk omdat het heel leuk is Meer informatie over deze bijzon- Voorafgaand aan het groen-geom samen met je hond door een dere sponsorloop staat op www. beuren is een golfwedstrijd gespeeld, in analogie van de bekenschemerig, versierd bos te lopen, geleidehond.nl/hondentocht.
de Ryder Cup, tussen teams uit
maar vooral ook omdat de deelUithoorn en teams uit de regio
nemers ons doel een warm hart
waarbij de wisselbeker ging naar
toedragen. Mede dankzij de opde teams van Uithoorn.
brengst van de sponsorloop kunIn toenemende mate weten velen
nen er nog meer mensen profiGolfcentrum Uithoorn te vinden.
teren van de hulp van een proVan scholieren tot zakenmenfessioneel getrainde hond.” Iedesen en van gepensioneerden tot
re dag weer staan blindengeleijonge ouders bezoeken de Golfdehonden, autismegeleidehonclub die ‘committed to green’ is
den, assistentiehonden en bud-

Inleidingen door regisseur en cameraman

Film over de Wadden in
Cinema Amstelveen

Strontrace langs Aalsmeer
lijnen die hoog in de mast zitten
om de meeste obstakels te voorkomen.
Met de harde wind tegen een
zware klus om schepen in de
zware klasse tot 62 ton vooruit te
krijgen, waarvoor ze tijdens een
tussenstop in Oude Wetering met
een pot Veense turven extra worden beloond.
Foto: Theo van Mierlo

Kern met Pit laat buurt
groeien en bloeien

Tweede KNGF Halloween
Hondentocht in het Bos

tie, praktische workshops en de
begeleiding van vrijwillige adviseurs. Zo krijgen dromen steeds
meer vorm en is realisatie binnen
één jaar mogelijk.
Mooie projecten
Door het hele land worden vele mooie projecten opgestart die
een boost geven aan de leefomgeving. Zoals in Hoofddorp, waar
hard werd gewerkt aan een groen
en educatief, openbaar, schoolplein voor basisschool IKC Wereldwijs en de wijk Graan voor
Visch. Een plek waar kinderen
kunnen spelen, tijdens en buiten schooltijd, maar ook waar ouders elkaar kunnen ontmoeten,
gericht op duurzaamheid en met
voldoende uitdaging om nog
even niet naar binnen te willen.
Een prachtig initiatief! Niet voor
niks de trofeewinnaar van Kern
met Pit Noord-Holland 2017.

Aalsmeer - Het ontmoetingscentrum is een voorziening voor
thuiswonende ouderen die door
schade aan de hersenen problemen ervaren. Schade aan de hersenen, zoals bijvoorbeeld een
vorm van dementie, parkinson
of door een hersenbloeding. Als
voorziening biedt het centrum
dagbesteding die zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden
van iemand met hersenschade.
Een spelletje heeft veel meer betekenis dan gezellig en leuk. Het
ontmoetingscentrum wil graag
voorkomen dat er schade ontstaat, contacten en activiteiten
blijven behouden en het brein
gezond blijft. Daarnaast gebeurt
er nog veel meer binnen het ontmoetingscentrum. Er worden informatiebijeenkomsten
georganiseerd en onder andere gespreksgroepen voor partners en
hun kinderen gehouden. Op donderdag 8 november wordt een informatieavond gehouden over
thuis blijven wonen als oudere met dementie met een leefstijlmonitor. Het project dementie thuis hield zich bezig met allerlei middelen die thuiswonen
met dementie mogelijk maakt.
Naast dagbesteding kan dan gedacht worden aan technologie.
De leefstijlmonitor is één daar-

van en roept veel positieve reacties op. Vandaar dat het Ontmoetingscentrum Sensara heeft uitgenodigd om daar meer over te
komen vertellen. Voor de alleenwonende oudere en zijn/haar
omgeving is er Sensara Home
Care. Deze slimme sensoren kunnen er voor zorgen dat moeder
of vader, op een veilige manier,
thuis blijft wonen. Sensara Home
Care is een leefstijlmonitor die de
kinderen, vrienden, de zorg of de
buren waarschuwt mocht er iets
aan de hand zijn. Sensara Home
Care attendeert ook op mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals toenemend valgevaar of kans op uitdroging in de zomer. Vroegtijdig signaleren van dergelijke risico’s geeft de mogelijkheid om te
voorkomen in plaats van te genezen. De bijeenkomst in het ontmoetingscentrum op donderdag 8 november is van 19.30 tot
21.00 uur in gebouw Irene in de
Kanaalstraat. Voor informatie en
aanmelding (wenselijk) kan contact opgenomen worden via 06
22468574.
Het ontmoetingscentrum is overigens bezig met het opzetten
van een dementheek. Een plaats
waar men technische snufjes en
nieuwe dingen op de markt kan
lenen.

Nieuwe expositie geopend!

Schilderijen en beelden
in het Oude Raadhuis

Aalsmeer - Een nieuwe tentoonstelling is sinds afgelopen weekend te bewonderen in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
De zalen van het monumentale
pand zijn voor de schilderijen en
houtskooltekeningen van Erik de
Jong en het beeldhouwwerk van
Boris Paval Conen. De expositie
is samengesteld door Janna van
Zon, eigenaresse van het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade. “Het was bijzonder voor mij
om de tentoonstelling van Erik en
Meedoen?
De inschrijving voor Kern met Pit Boris te kunnen samenstellen en
2019 is nu geopend. Het aanmel- te openen. Ik heb mensen op de
den van projecten kan tot en met opening gesproken die diep ge31 oktober via www.kernmetpit.
nl. De verwachting is dat meer
dan 200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid over heel Nederland. Van
dorp tot stad, van krimpgemeente tot de Randstad: Kern met Pit
is er voor iedereen met een goed
idee voor zijn of haar buurt.

raakt waren door de schoonheid
van de schilderijen en beelden”,
aldus de gastcurator. Tot 2 december exposeren Erik en Boris
in het Oude Raadhuis en een kijkje gaan nemen kan iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Een tip
nog van Janna van Zon tot slot:
“En als u nu toch in de buurt bent,
Aalsmeer kent een klein bijzonder museum. Het Huiskamermuseum waar de Mokum Collectie is
ondergebracht. Ook hier is werk
van Erik de Jong te zien.” Meer informatie: www.huiskamermuseum.nl.

Voortstellingen Toneelgroep Maskerade

Uithoorns 1ste camping
stroomt al aardig vol

Eco-dag bij Golfcentrum

Aalsmeer - Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober opent Uithoorns eerste camping voor twee
dagen haar deuren in Het Alkwin
op regelmatige basis. Een actieve Kollege en de reserveringen strobaancommissie is bezig met het men binnen! Toneelgroep Maskeopstarten van het volgende pro- rade speelt dan namelijk de camject, namelijk het maken van een ping-klucht ‘Een rits te ver’ van
houtwal, waar vogels en insecten Jon van Eerd. Jon van Eerd blies
een rust- en broedplaats vinden met deze door hem geschreven voorstelling de klucht in Nein deze drukke regio.
derland nieuw leven in, met een
krankzinnig verhaal dat zich afNieuwe vijver
Ook de zakenwereld in de re- speelt op een camping. Uiteraard
persoonsverwisselingen,
gio kent z’n verantwoordelijk- met
heid voor het groen-gebeuren. verwarringen, platte grappen en,
Op zeer korte termijn wordt een hoe kan het ook anders, deuren.
nieuwe vijver, als waterhindernis De kaartverkoop is gestart, dus
voor de holes 1,7 en 9 gemaakt. wil je zelf zien hoe het er op camDeze wordt volledig gesponsord ping De Wielewaal aan toe gaat
en of de camping wel open mag
door het bedrijfsleven.
blijven van de inspecteur? Kaar-

Training ‘Ouder
met dementie’
Amstelland - Mantelzorg & Meer
start een tweedelige training ‘Omgaan met Dementie’ voor kinderen van iemand met dementie.
Hoe ga je om met je veranderende vader of moeder, hoe behoud
je het contact, wat betekent het
voor jou? De training geeft antwoord op deze en andere vra-

ten zijn online te reserveren
www.toneelgroepmaskerade.nl
of telefonisch via 06-10831923.
De foyer van het Alkwin Theater Uithoorn aan de Weegbree
55 gaat beide avonden open om
19.00 uur, de zaal gaat open om
20.00 uur en voorstellingen staren om 20.15 uur. De entree: is
12,50 euro per persoon

gen en er is ruimte voor het delen
van ervaringen. Op 14 en 21 november van 19.30 tot 21.30 zijn
belangstellenden na aanmelding
welkom in de Laan van de Helende Meesters 431 in Amstelveen.
Aanmelden kan tot 15 november.
De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel
en Uithoorn. Voor meer informatie en aanmelding: 020-3335353,
info@mantelzorgenmeer.nl
of
www.mantelzorgenmeer.nl.
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38e Koppeltoernooi bij
Sjoelclub Aalsmeer

Finalist Onderneming van het Jaar

Zeilschool Aalsmeer:
Een levensschool
Aalsmeer - Wie het terrein betreedt van Zeilschool Aalsmeer
- precies op de scheiding van
Aalsmeer en Kudelstaart - loopt
op historische grond. Inmiddels
zijn alle kassen waar vroeger seringen werden gekweekt op één
na verdwenen. Deze kas doet nu
dienst als een sfeervol onderkomen voor de leerlingen, instructeurs en gasten van de Zeilschool. Wie vervolgens langs de
steiger naar achteren doorloopt,
kijkt uit op de Westeinderplassen
en ziet vele bootjes met gele zeiltjes en surfers in kleurige pakken.
Het is een machtig mooi gezicht.
Famke de Wit - kleindochter van
Thijs de Wit en dochter van Peter de Wit - weet niet beter, zij liep
hier al rond toen zij nog maar een
paar turven hoog was. “Wat mijn
vader hier heeft opgebouwd is
geweldig; Van helemaal niets tot
wat het nu is.” De trots die Famke voelt is goed te begrijpen. Ook
hier weer toont een Aalsmeerse
ondernemer zijn creativiteit. Nu
is de plek natuurlijk fantastisch,
maar je moet toch maar het lef
hebben en een vooruitziende blik
om ergens aan te beginnen dat
uitgroeit tot een bedrijf dat op
(inter)nationaal niveau voor zoveel sportplezier zorgt bij jeugd
en ouderen.

dat haar vader zei: “Volgens mij is
het nu zover.” En na 19 jaar parttime medewerker is zij per 1 januari 2018 mede-eigenaar. Wanneer
2019 de Zeilschool vijftig jaar bestaat doet Peter de Wit een stapje
terug en wordt Harmon de rechterhand van Famke. Dan is haar
jeugddroom bewaarheid. En herhaalt zich de geschiedenis, want
de twee kinderen van Famke - 8
en 10 jaar oud - lopen hier al met
veel plezier rond, helpen mee,
krijgen les en voelen zich helemaal thuis. “Er heerst hier altijd
een blije sfeer waar hard wordt
gewerkt, maar het niet voelt als
hard werken. Wat wij onze cursisten meegeven is een basis voor
de rest van hun leven. Wij noemen het een levensschool. Je
leert samenwerken, organiseren,
met elkaar zoeken naar oplossingen. Wij kijken waar iemand’s
kwaliteiten liggen.”

Externe zeilschool
Zeilschool Aalsmeer is één van
de grootste zeilscholen van Nederland. Aangesloten bij het Nationale CWO en Internationale VDWS. Het is ook een externe
zeilschool. Dit betekent dat de
leerlingen na een dag intensieve training naar huis gaan. Voor
de instructeurs en instructeurs
in opleiding is wel slaapgelegenEen levensschool
heid. Praten met Famke en Har‘Nu werken er naast de vaste mon is ogen en oren tekort kokrachten 150 vrijwilligers en leidt men. Er is zoveel moois te zien en
de school op tot zeilinstructeur te horen. Voor de toekomst zijn
hoogste niveau “Wij zijn met el- er prachtige ambitieuze plannen,
kaar één grote familie die zich waardoor nog meer mensen kunbezig houdt met de watersport.” nen ervaren hoe fijn het is om per
Harmon de Lange - zelf een fa- boot, of surfend op het water te
natiek wedstrijdzeiler - kwam als zijn. Zeilschool Aalsmeer is een
dertien jarige als cursist binnen. creatief en sportief eldorado voor
“Aan het einde van het seizoen watersporters! Wie tijdens het seivroeg Peter of ik les wilde gaan zoen (van april tot begin novemgeven.” En het ging nog veel ver- ber) wat van de dynamische sfeer
der. Na een opleiding aan de ho- wil meekrijgen, maar liever aan
telschool en ook werkend in de- de wal blijft is overigens ook van
ze branche kwam er een moment harte welkom voor een kop kofdat Harmon de rechterhand werd fie.
Janna van Zon
van Peter de Wit.
Famke (een fanatiek surfer): “Ik Vrijdag 2 november is de finale van
had een jeugddroom en dat was de verkiezing Onderneming en
eigenaar worden van een zeil- Starter van het Jaar. De bekendschool.” Maar papa De Wit leek making vindt plaats in Studio’s
het beter wanneer dochterlief Aalsmeer en de ontvangst is vanaf
eerst ervaring ging opdoen bui- 19.00 uur. Hierbij aanwezig zijn, is
ten zijn bedrijf. Zij werkte jaren gratis, maar aanmelden is wel vervoor een accountantsbureau. Er plicht en dit kan via www.ondernekwam echter een dag voor Famke mendaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Op zaterdag 10 november wordt voor de 38e keer
het Koppeltoernooi van Sjoelclub
Aalsmeer gehouden. Tevens is er
een mooie verloting. Nieuwe leden zijn uiteraard ook van harte welkom. Per avond worden er
twee keer tien bakken gesjoeld,
die meetellen voor de competitie. Er wordt in vier verschillende klassen gesjoeld, dus ieder op
zijn of haar eigen niveau. BelangAalsmeer 1, v.l.n.r. Patrick Haring, Tim van Sommeren, Ronald Polman en stellenden kunnen op donderdag
1 november naar het Dorpshuis
Henk v.d. Ree Doolaard. Foto: André van der Aart.
komen en als zij dat willen direct
mee sjoelen. Aanvang is 20.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Klassen behaalden de winnaars
12 of 13 punten. In de A-klasse
was de hoogste eer voor Marry
Verhoeven, in de B-klasse legde
Wijnand Springin’t Veld beslag op
de eerste plaats en in de C-klasse
was Mahjan Yari de beste.

Toernooi in Rijsenhout
Zaterdag 13 oktober werd het
koppeltoernooi van Sjoelclub Rijsenhout gehouden. 16 Deelnemers van Sjoelclub Aalsmeer zetten hun beste beentje voor aan
de andere kant van de Ringvaart.
In de A-Klasse werden Tim van
Tiem en Petra Houweling de winnaars (119,16 gemiddeld) voor
Albert Geleijn en Tiny Amsing
Jaarvergadering
(117,20). In de B-Klasse ook een
Donderdag 18 oktober werden Aalsmeerse overwinning. Karin
Aalsmeer - Zaterdag 20 oktober deed het met een zesde plek een er slechts tien bakken gesjoeld in Dijkstra en Sjaak Siebeling wonwerd het NK Teams gehouden in stuk minder, gemiddeld 122,73. verband met de jaarvergadering. nen met 99,96 gemiddeld. In de
de Veluwehal in Barneveld. Sjoel- Hierin zaten Marry Verhoeven, In totaal 34 leden waren afgeko- C-Klasse werd Theo van Leijden
club Aalsmeer trad met vijf teams Kees Verbruggen, Thijs Brozius en men op deze korte sjoelavond, samen met Bert Houweling deraan op het NK, dat overigens niet Tim van Tiem.
die wel meetelde voor de compe- de (91,24). In de D-Klasse sloten
heel veel teams op de been had
titie. Petra Houweling en Albert Pieter de Liefde en Wim van der
gebracht (32 in totaal). Toch werd Opmerkelijke inhaalrace
Geleijn pakten beiden 15 punten Geest de rij met een negende
er in twee series van 10 bakken In de 3e Klasse werd Aalsmeer in de Hoofdklasse. In de andere plaats (72,00 gemiddeld).
met vier sjoelers per team hard 4 Nederlands Kampioen met
gestreden om de prijzen.
een opmerkelijke inhaalrace. Na
Het team van Aalsmeer 1 heeft de eerste ronde van 10 bakken
de Nederlandse titel gewonnen stond het team op een kansloze
en voor hen werd aan het eind zesde plaats, maar door een suvan de dag het Wilhelmus gezon- per tweede ronde (290 punten
gen. Het team Aalsmeer 1 bestaat meer!) kon de gouden medailuit Tim van Sommeren, Henk van le om de nek gehangen worden
den Ree Doolaard, Patrick Haring bij Wijnand Springin’tVeld, Elisa
en Ronald Polman en de gemid- Houweling, Mirjam van den Berg
delde score was 142,35. Team en Petra Houweling. Gemiddeld Kudelstaart - Vorige week vrijdag de voorbeeld van Martin Bax die
was weer een speelavond van de het twee keer voordeed. Er waren
Oost 1 werd tweede (140,86 ge- werd er 120,18 gesjoeld.
middeld) en SV Ter Apel 1 werd Aalsmeer 5 (Jacob van ’t Hof, Joke dartclub Poel’s Eye in het Dorps- nóg twee niveaus, waarover volderde (136,71 gemiddeld).
Schagen, Sjaak Siebeling en Mar- huis van Kudelstaart. Net als de gende week meer in deze krant.
In de 2e Klasse deden twee ja Springin’tVeld) greep in dezelf- vorige speelavond won een dar- Volgende week vrijdag 2 novemAalsmeerse teams mee. Aalsmeer de klasse net naast de ereprijzen ter voor de eerste keer ooit. More- ber is in het Dorpshuis van Ku2 (Wim Eijlers, Kees Kuypers, Theo en werd vierde met een gemid- no Blom volgde het goede voor- delstaart de volgende speelvan Leijden en Hans van Leeu- delde van 118,21. Sjoelen ook beeld van John Guldemond. Gek avond van de Poel’s Eye, met howen) werden achter het team uit iets voor u/jou? Kijk voor meer genoeg bereikte Moreno nooit pelijk weer veel nieuwe gezichAlmere knap tweede met een ge- informatie op www.sjoelclub- eerder de grote finale, terwijl hij ten. Elke darter kan zonder opgatwee seizoenen geleden nog als ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye
middelde van 125,69. Aalsmeer 3 aalsmeer.nl.
derde in de eindstand was ge- is laagdrempelig en geschikt voor
Aalsmeer 4, v.l.n.r. Petra Houweling, Wijnand Springin’tVeld, Elisa Houwe- eindigd. Na een jaar afwezigheid alle niveaus; hoe meer zielen hoe
maakte Moreno dus een geweldi- meer vreugd. Man en vrouw, jong
ling en Mirjam van den Berg.
ge rentree, die hij completeerde en oud, iedereen speelt door eldoor tegelijk ook de hoogste uit- kaar, maar dankzij het vier niveau
gooi van de avond op zijn naam systeem komt iedereen op zijn eite zetten. Ronald Baars was de gen niveau terecht. De stand en
verliezende finalist, hij wordt zeer allerlei historische feiten zijn leuk
waarschijnlijk de volgende nieu- voor de regelmatige deelnemer,
we winnaar, hij kwam dit keer in de speelavonden zijn echter toerieder geval dicht in de buurt van nooitjes op zichzelf. De inschrijeeuwige roem. De vorige win- ving sluit om 20.00 uur, deelnanaar, John, won nu het tweede me kost vier euro en de minimum
niveau. Hierdoor deed John goe- leeftijd is 15 jaar. Op de website
de zaken voor de stand en bleef www.poelseye.nl is nog meer inkoploper. De volgende speel- formatie te vinden.
avond is de derde en beslissende speelavond van de eerste pe- Jongeling Moreno Blom wint de
riode. Martin Bax volgt op slechts grote ronde bij Poel’s Eye.
één punt, terwijl Tobor Hogervorst en Ronald met een achterstand van zes punten nog niet geheel kansloos zijn. Piet van Overbruggen was de verliezende finalist van het tweede niveau, een
boom... Eerst bellen voor meer prima prestatie. Een opvalleninformatie mag ook. Mevrouw R. de gebeurtenis was de Triple Pot.
Pothuizen is telefonisch bereik- Voor de derde avond op rij werd
baar via 0297-340776. Op don- er een pijl raak gegooid, dit keer
derdag 18 oktober is het joke- door Ilona van Emden. Drie jaar
Kudelstaart - Iedere donder- ren gewonnen door Gerard de geleden vond er ook een trilodagmiddag is er voor 55+ers Wit met 393 punten, op twee gie plaats (Danny Zorn, Moreno,
een gezellige kaartmiddag in Bets Teunen met 468 punten en Bak), nu volgde Ilona het goehet Dorpshuis van 13.30 tot op drie Trudy Knol met 707 pun16.30 uur. Klaverjassen en joke- ten. Bij het klaverjassen was deren staan op het programma en ze week Riet Pothuizen met 5786
de trouwe leden hopen nieuwe punten de beste, gevolgd door
kaarters te mogen verwelkomen. Coby van Weerdenburg met
Kom eens langs en speel mee 5607 punten en Nico de Ron met
Aalsmeer - Komende vrijdag 26 09.30 uur. De kosten zijn 10 euro
of kijk eerst even de kat uit de 5240 punten.
oktober is er weer gewoon kaar- per persoon en dit bedrag is inten bij buurtvereniging Horn- clusief lunch.
meer. Iedereen is van harte welkom. Aanvang 20.00 uur, zaal Kienen op maandag
open voorkoffie, thee en inschrij- Na een prachtige zomer is het
ving vanaf 19.30 uur. Het koppel- ook weer tijd om een heerlijk potkaarten op vrijdag 19 oktober is je te gaan kienen. En dat kan op
gewonnen door Frits de Jong en maandag 29 oktober. Het kieAns Doeswijk met 5218 punten. nen is dus niet meer op de verOp twee zijn Wim Sprinintveld en trouwde woensdag. Voor de opeRijk van Egdom geëindigd met ningskien hebben de inkoopda5161 punten en de derde plaats mes weer hun uiterste best gewas voor Jan Meijer en Frits Zel- daan om leuke prijzen in te kosponsoring is het mogelijk om de denthuis met 5133 punten. De pen. Op plaats één natuurlijk de
fanatieke jeugd weer te voorzien poedelprijs is uitgereikt aan Kees boodschappenmand, door ievan nieuwe kleding. MICA IT gaat Noordhoek en Gerard Pouw met dereen zeer gewild. En de andere
de junioren sponsoren en wordt 3471 punten.
prijzen? Als u komt zult u zien wat
ICT-partner. Met ingang van het
voor moois het allemaal is. De
Kudelstaart - Korfbalvereniging nieuwe seizoen zal de naam van Kwartmarathon
aanvang is 20.00 uur, zaal open
VZOD is heel blij een nieuwe MICA-IT op de nieuwe shirts en Op zaterdag 27 oktober is er weer vanaf 19.00 uur. De speelavond,
sponsor te mogen presenteren trainingspakken van de junio- een kwart marathon buurtver- de kaartmarathon en het kienen
die haar naam wil verbinden aan ren prijken. VZOD hoopt op een eniging Hornmeer. De aanvang vinden plaats in buurthuis Hornde Kudelstaartse club. Door deze vruchtbare samenwerking.
is 10.00 uur, graag aanwezig om meer aan de Dreef 1.

Nederlandse titels voor
Sjoelclub Aalsmeer

Darten in Dorpshuis van Kudelstaart

Moreno Blom wint voor
het eerst bij Poel’s Eye

Gerard wint bij
Ouderensoos

Kaartavond BV Hornmeer

Wandelen door
het Bos

Rudolf wint bij
OVAK-soos

Amstelveen - Bewegen is lekker, voelt goed en geef je een kik.
Maar zomaar in je eentje ergens
aan beginnen valt niet mee. Daarom organiseert de Atletiekvereniging Startbaan in samenwerking
met Sportbedrijf Amstelveen
en Amstelland Zorg jaarlijks een
Wandel Challenge. Dit jaar voor
de 4e keer en wel op zaterdag 3
november. Kom lekker mee wandelen in je eigen tempo door het
mooie Amsterdamse Bos. Er zijn
drie afstanden te kiezen met een
aantal verzorgingsposten onderweg. De start en finish zijn bij Atletiekvereniging Amstelveen aan
de Startbaan. Starttijden:
20 kilometer: 10.00 tot 10.30 uur

Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 31 oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Het
kaarten op 17 oktober is gewonnen door Rudolf Hausler met 5334
punten. Op twee Wim Reuling met
5298 punten, plaats drie was voor
Anton van de Polder met 5069
punten en op vier is Ruud Bartels
geëindigd met 5065 punten.
10 kilometer: 11.00 tot 11.30 uur
5 kilometer: 12.00 tot 12.30 uur
Finish: Uiterlijk 15.30 uur. Kosten
7,50 euro (betalen aan de start).
Opgegeven kan tot 1 november
via voorzitter@av-startbaan.nl

Sponsor voor
VZOD jeugd
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Biljartvereniging Aalsmeer

Zeven in één klap bij AAS

Piet Maarsen van reservespeler naar kampioen
Aalsmeer - In haar nieuwe locatie aan de Oosteinderweg organiseerde Biljartvereniging Aalsmeer het persoonlijk kampioenschap (PK’s) 5e klasse Libre. Op
drie woensdagavonden werden
twee partijen in de voorrondes
gespeeld door alle deelnemers.
Na het optellen van de resultaten mochten zes beste spelers
deelnemen aan de finale, die afgelopen op vrijdagavond en zaterdag is gespeeld. Vrijdagavond
meldde zich vijf spelers, de zesde
kwam niet opdagen en dus was
het aan de eerste reserve, Piet
Maarsen, deze plaats in te nemen.
Gelijk in zijn eerste partij gaf hij
zijn visitekaartje af, door de partij te winnen in 14 beurten. Na de
zaterdagochtendsessie stond Piet
op de tweede plaats en de laatste
partij moest gaan uitwijzen wie

kampioen zou worden. De nummer één op dat moment, Martijn
van de Bos van biljartvereniging
de Plas uit ter Aar, speelde een redelijke partij tegen Loen Loos uit
in 24 beurten en had dus uitzicht
op de eerste plaats. Op de andere tafel begon Piet Maarsen wat
voorzichtig tegen Willem Holla,
maar met een serie van 10 caramboles won hij de partij in 18 beurten. Na het berekenen van het
gemiddelde was het duidelijk dat
Piet Maarsen de PK wedstrijden
van de 5e klasse Libre had gewonnen en kampioen is van het
district Veen- en Rijnstreek. In november gaat hij deelnemen aan
het kampioenschap van het Gewest. Een geweldige prestatie om
als reserve in te vallen en met de
eerste prijs er van door te gaan.
Dick de Geus

Voetbalwedstrijd tegen WVC

RKDES toont 2 gezichten,
wel winst: 2-3
Kudelstaart - De wedstrijd WVC
en RKDES begon afgelopen zondag 21 oktober met één minuut
stilte, omdat jongstleden vrijdag oud-voorzitter van RKDES
Piet du Pau is overleden. Piet is
16 jaar voorzitter geweest en is
van grote waarde geweest voor
de Kudelstaartse vereniging. Piet
was altijd een ontzettend grote
fan van vooral het vlaggenschip,
maar eigenlijk was hij fan van alle elftallen. Alle teams waren hem
altijd even lief wat hem maakte
tot een groots voorzitter met een
rood/zwart hart. RKDES verliest in
hem een echte Desser.
De wedstrijd zelf toonde twee
gezichten, een oppermachtig RKDES in de eerste helft met een
ruststand van 0-3, maar een wederopstanding van WVC in de
tweede helft waarin zij nog tot
2-3 terugkwamen. RKDES begon
voor de verandering eens met
twee spitsen wat voor de toeschouwers wel weer effe wennen was. Indy van Koert was terug in de basis nadat hij vorige
week licht geblesseerd aan de
kant moest blijven en Roy Endhoven mocht voor zijn eerste basis plaats opdraven. Al na drie minuten stond de Afas/Nieuwendijk brigade al met 0-1 voor. Een
corner van Lennart Kok werd nadat de keeper van WVC onder de
bal was doorgelopen door Eric
Overvliet binnen gewerkt, goed
begin dus. De hele eerste helft
stond RKDES prima te voetballen,
steeds opnieuw doken er spelers in de ruimte aan de flanken
wat ook steeds voor gevaar zorgde voor het WVC doel. Indy van
Koert schopte de bal in een poging om over de keeper heen te
stiften tegen de borst van de keeper aan, maar na ruim een half
uur was het toch raak. Het was
wederom Indy van Koert die ditmaal de linksback zijn hielen liet
zien en ramde de bal via onderkant lat in de goal: 0 -2. De rood/
zwarte brigade, eigenlijk de gele

brigade, RKDES speelde namelijk
in het geel, bleef WVC helemaal
zoek spelen zodat meer goals
niet konden uitblijven en dat gebeurde dan ook. Althans nog één,
wederom was het Indy van Koert
die vanaf links ditmaal de bal in
de verre hoek kon plaatsen. Na de
rust begon WVC furieus aan de
tweede helft, alsof er nog wat te
halen viel. En ja er viel zeker nog
wat te halen voor de vrienden uit
Roelofarendsveen, want na eerst
nog een vrije trap van rand zestien in de muur te hebben geschoten was het vlak erna toch
1-3. Van links kwam de bal hard
en laag voor en werd door een
speler van WVC binnen gelopen.
Grote domper kreeg de plaatselijke FC ook nog te verwerken toen
Indy van Koert kermend van de
pijn het veld moest verlaten met
een geblesseerde enkel. Maarten van Putten was zijn vervanger. Een kwartier voor tijd kreeg
WVC loon naar werken. Keeper
Tom Vrolijk was te traag met een
bal wegtrappen, zodat een speler
van WVC ertussen kon komen en
de RKDES-keeper deze speler onderuithaalde op randje zestien.
De vrije trap werd over het muurtje in de uiterste hoek geplaatst:
2-3. Billen knijpen dus nog een
steef kwartiertje. Toch kon RKDES
zich in deze laatste fase enigszins
herpakken en zowaar weer eens
aan aanvallen denken. Het schot
van Mano van Veen werd maar
net gekeerd en Maarten van Putten claimde wellicht terecht een
pingel nadat hij onderuit werd
getrokken, maar de scheidsrechter zag er niets in. Al met al gezien de zeer goede eerste helft
een terechte overwinning, maar
gezien de tweede helft had dit
ook zomaar anders kunnen aflopen. RKDES blijft de koploper in
deze competitie. Komende zondag 28 oktober weer een uitwedstrijd en wel tegen het onderaan
staande MMO.
Eppo

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 27 OKTOBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – Huizen 1
14.30 u
F.C.A. 2 - Huizen 2
11.45 u
F.C.A. 3 – Hillegom 4
14.30 u
F.C.A. 4 – Sloterdijk 4
14.30 u
F.C.A. 6 – Arsenal 10
14.30 u
A’veen 35+2 - FCA 35+1 14.30 u
FCA 45+1 – Parkstad 45+114.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – C.S.W. V2
12.00 u
F.C.A. V2 – D.S.S. V3
14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Geuzenm. V2 - RKDES V1 15.00 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – IJmuiden 1
14.30 u
S.C.W. 2 – Odin’59 4
12.00 u

Overbos 3 - S.C.W. 3
15.00 u
S.C.W. 4 – Roda’23 4
14.30 u
IJmuiden 4 - S.C.W. 5
14.30 u
Schoten 35+1 - SCW 35+115.00 u
ZONDAG 28 OKTOBER:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – S.J.Z. 1
F.C.A. 3 – Overbos 2
F.C.A. 4 - Parkstad 2
F.C.A. 5 - Hillegom 10

14.00 u
11.30 u
11.30 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
M.M.O. 1 - R.K.D.E.S. 1
Foreholte 3 - RKDES 2
R.A.P. 3 - R.K.D.E.S. 3
R.K.D.E.S. 4 – D.I.O.S 3
Hoofddorp 7 - RKDES 5

14.00 u
10.00 u
12.00 u
12.00 u
11.00 u

Triatlon

Oceanus 4e in landelijke
jeugd en junioren circuit
Aalsmeer - De Triatlon opleidingsvereniging van Oceanus
heeft in het landelijke jeugd en
junioren circuit beslag weten te
leggen op de vierde plaats in het
verenigingsklassement seizoen
2018. In het landelijke circuit over
zes triatlon gerelateerde wedstrijden konden de atleten van Oceanus punten verdienen door te finishen. Daarnaast konden er extra punten verdiend worden door
het invullen van podiumplekken.
In de laatste wedstrijd van het
jaar, de NK Run Bike Run in Spijkenisse, konden zes Aalsmeerse atleten de vierde plaats veilig
stellen. En dat deden ze met volle overgave. De drie jeugdatleten
Danique Pannekoek, Floortje Krijtenberg en Niels Lekkerkerk beten de spits af in de vroege zondagochtend. 2,5 kilometer lopen,
10 kilometer fietsen en 1,5 kilometer lopen werd er in een moordend tempo afgelegd. Floortje
15e (43:24), Danique 17e (43:46)
en Niels 14e (37:29). Met deze uitslag wist Niels tevens een geweldige tiende plaats in het landelijke individuele jeugdklassement
te behalen. In de junioren strijd
stonden drie heren aan de start,
Milan Biesheuvel, Justin Heijsteeg en Davy Heijsteeg. De winst

Voetbal zondag

op het NK was voor de plaatselijke favoriet. De Aalsmeerse atleten hadden topprestaties waarbij de 5 kilometer lopen, 20 kilometer fietsen en 2,5 kilometer lopen moeten worden afgelegd.
Milan 1:10:48. (24e), Justin Heijsteeg 1:07:23 (21e) en Davy Heijsteeg wist beslag te leggen op
de negende plek op het Nederlands Kampioenschap in de eindtijd van 1:01:11. Met deze negende plaats was het tevens Davy zijn laatste wedstrijd als junior.
Hij zal volgend jaar uitkomen in
de categorie Heren onder 23 jaar
(20 t/m 23). Met de zes extra punten kon het Oceanus team beslag
leggen op de vierde plaats van de
32 teams, achter TVA Almere (1e),
TV Spijkenisse(2e) en TriCan (3e).
De jeugd en Junioren trainers
John Heijsteeg en Ton Kleijberg
zijn bijzonder trots op het behaalde resultaat. Met name over
het teamgevoel waarbij de sport
beoefend wordt. Het team wordt
opgeleid volgens het Meer jaren opleidingsprincipe (MOTri)
en heeft altijd plaats voor nieuwe atleten. Ben je op zoek naar
een nieuwe uitdaging? Neem
dan contact op via jeugd@
oceanustriathlonteam.nl en train
vier keer gratis mee.

bert. Sam is weer op dreef en won
van Niek. En ook Rune is weer
back in town en won van Dylan.
Marien en Kevin waren in een
vredelievende stemming en kwamen remise overheen. Kevin had
zijn broertje Sem meegenomen
die tegen Simon een nul opliep,
maar wel meteen de AAS smaak
van schaken te pakken heeft.
Daardoor spelen nu 22 jonge
schakers in de jeugdcompetitie
van AAS, de sterkste en gezelligste vereniging in de verre omgeving. Maks verloor van Pieter en
Victoria won weer, nu van Rink.
Een dame om voor uit te kijken!
Voor de stand en details: www.
aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Zaalvoetbalcompetitie

Boeiende duels bij ZABO

Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbalcompetitie werd vorig weekend voortgezet met de tweede
speelronde van het nieuwe seizoen. De tien deelnemende ploegen kwamen ditmaal in actie in
de Kudelstaartse Proosdijhal. Tijdens speelronde twee bleken de
teams aan elkaar gewaagd en dus
verschenen er géén grote uitslagen op het scorebord. Alles staat
nog dicht op elkaar. Momenteel hebben drie teams de volle buit gescoord van zes punten
uit twee duels. Daarna volgen er
vier ploegen met drie punten en
drie teams wachten nog op hun
eerste wedstrijdpunten. De openingswedstrijd was de partij tussen het team van Woei en International Smokers. Laatstgenoemde ploeg zegevierde met 1-4 en
voert nu op doelsaldo de Zabo-ranglijst aan. Vervolgens verscheen LEMO aan de aftrap tegen Street Football Team. Beide
minuut een vrije trap voor Van teams hadden hun eerste wedNispen en speler Stan Maris krul- strijd verloren en gingen voor de
de de bal langs de kansloze Bart volle winst. LEMO scoorde zaterKoopmans: 1-1 In de 37e minuut dagavond de meeste doelpungebeurde het toch waar de sup- ten en sloot de partij winnend af
porters al bang voor waren, FC
Aalsmeer in de aanval, veel spelers over de middenlijn en daar
kwam die counter en weer was
het Stan Maris die iedereen eruit liep en op het randje van het Aalsmeer - Van de week is het
strafschopgebied hard uithaal- G-team van Oceanus super verde en dat was 2-1. Een behoor- wend. Alle zwemmers mochten
lijke domper, maar het was toch allemaal een handdoek en douweer bijna gelijk na een overtre- cheschuim in ontvangst nemen.
ding op Jeroen Ezink. Remi Pas- Daarnaast kregen de nieuwe speternak achter de bal prima inge- lers een mooie tas. Zo heeft het
schoten, maar het was toch weer hele team nu dezelfde tas, caps
keeper Maris die de bal met een
katachtige redding corner tikte.
In de laatste seconde van de eerste helft weer een counter van
Van Nispen, maar bal belandde
tot geluk van de Aalsmeerders
op de lat. De eerste 15 minuten in
de tweede helft gebeurde er niet
echt veel. FC Aalsmeer moest iets
doen Bas Voorman erin voor de
lichtgeblesseerde Bewar Kasim.
In de 65e minuut een corner voor
FC Aalsmeer. Deze werd weggewerkt en naar de snelle Jeffrey van der Geest gespeeld,
die Sebastiaan Huigsloot eruit
liep en van dichtbij Bart Koopmans kansloos liet: 3-1 en wedstrijd was voor FC Aalsmeer helaas gespeeld. In de 70e minuut
Pim Brinkhorst ook in de aanval voor de geblesseerd geraakte
Mo Alaswad. 75e minuut: Robin een geweldige kans, maar ook
Kruisman kwam Sten Piet aflos- dat schot ging net over. Zoals gesen en zo ging men langzaam zegd een verdiende overwinning
naar het einde. Robin Kruisman voor Van Nispen, maar de strijdwas nog dicht bij een doelpunt, lust was er wel aan FC Aalsmeer
maar zijn kopbal ging rakelings kant. Aanstaande zondag 28 okover. Ook Van Nispen had nog tober speelt Aalsmeer thuis te-

Uiteindelijk, verdiende
nederlaag FC Aalsmeer
Aalsmeer - Uiteindelijk, een
verdiende nederlaag voor FC
Aalsmeer afgelopen zondag tegen Van Nispen in De Zilk. Met
3-1 werd verloren en dit verlies
heeft de Aalsmeerse ploeg voor
een groot gedeelte aan zichzelf te
danken, door zelf de kansen van
vooral in de eerste helft niet te
benutten en door het te gemakkelijk weggeven van de doelpunten. De openingsfase was voor
de FC Aalsmeer, binnen 3 minuten twee keer op doel geschoten en twee maal een corner, een
prima opening dus. In de 4e minuut kwam er alsnog een toetje uit. Sten Piet gaf een prachtige bal op Remi Pasternak, die op
zijn beurt twee man voorbij pingelde en de bal laag in de uiterste hoek schoot, Keeper Maris
had geen schijn van kans. Het prima opgekomen publiek ging er
eens voor zitten, want hun ploeg
stond toch bovenaan? Maar de
boventoon werd echt door FC
Aalsmeer bepaalt, eerst was het
Karel Mirowski die de bal op snelheid aanspeelde op Mo Alaswad
die de bal helaas te zacht naar
binnen in het strafschopgebied
tikte. Alexander Goes let zien dat
hij het pingelen nog niet verleerd
was en zette drie of vier man op
het middenveld op het verkeerde been. Hij schopte de bal vervolgens te zacht Remi Pasternak,
weg mooie kans. FC Aalsmeer
had echt het beste van het spel
in deze periode dat tot de 30e minuut. FC Aalsmeer kwam goed
weg doordat de goed leidende scheidsrechter Van der Spoel
een aanval van Van Nispen affloot
voor vermeend buitenspel wat
het absoluut niet was. In de 33e

Aalsmeer - Zeven vliegen sloeg
de schoenmaker in één keer
plat, Luuk deed er zeven ronden
over, maar plat gaan zijn tegenstanders. Dit keer was Christiaan
het slachtoffer. Vorige week had
Luuk tijdens stap 5 net de klassieke aanval van het Tweepaardenspel geleerd en paste dit meteen toe. Christiaan zit in stap 4 en
wist niet dat hij d5 moest spelen,
waardoor hij een kwaliteit verloor. Maar Azen geven nooit op
en zwart zette een wanhoopsoffensief op. Luuk verdedigde cool
en haalde het punt binnen.
De andere Luuk scoorde een gemakkelijk punt. Kjeld was ongemeld afwezig en dat is een reglementaire nul, jammer voor Luuk
B., die nu geen partij had. Voortaan afmelden graag. Grote kans
nu dat over twee weken het topduel Luuk versus Luuk wordt gespeeld. Ook Jasper scoorde een
reglementair punt, Stijn weigerde
te noteren en na drie waarschuwingen werd de partij verloren
verklaard. Terecht, maar het drukte de stemming wel een beetje.
Bryan rukte op naar de vierde
plaats door van Kai te winnen. De
jonge Konrad speelde een mooie
positionele partij en won van Ro-

met 3-1. De wedstrijd Joga Bonito tegen Amsec Piller eindigde met de cijfers van 5-0. De vierde wedstrijd was de ontmoeting
tussen Polonia Aalsmeer en HFC
Haarlem De kampioen van vorig
seizoen werd getrakteerd op een
nederlaag. HFC Haarlem boekte de tweede seizoenszege door
te winnen met 1-3. Het slotduel van speelronde twee ging tussen Football Fanatics en Green
Fingers Uitzendbureau. Bij deze
wedstrijd vielen de meeste doelpunten te bewonderen, namelijk
zeven goals in totaal. Einduitslag
4-3 in het voordeel van Football
Fanatics.
Stand na ronde 2:
International Smokers Team 2-6,
Football Fanatics 2-6, HFC Haarlem 2-6, Joga Bonita 2-3, Amsec
Piller 2-3, Polonia Aalsmeer 2-3,
LEMO 2-3, Green Fingers Uitzendbureau 2-0, Street Football Team
2-0, Woei 2-0. De derde speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie volgt zaterdagavond 3 november, wederom in de Proosdijshal te Kudelstaart.

G-team Oceanus verwend
en handdoek. Deze heeft het
team gekregen via de Mike Multi Foundation
Iedereen die het leuk lijkt om een
keer mee te trainen is welkom
van 19.30 tot 20.30 op vrijdagavond in zwembad de Waterlelie
aan de Dreef.

gen S.J.Z. Deze dag zowel voetbal
op het veld als in de kantine, waar
op een groot scherm de wedstrijd
Ajax tegen Feyenoord te zien zal
zijn. Daarna nog gezelligheid met
Hollands muziek. Den entree is
gratis.
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Wennen in hogere lijn bij
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - Op 17 oktober was
de eerste zitting van de tweede sessie bij Bridgeclub Onder
Ons. Voor sommige paren was
het toch weer even wennen om
in een hogere lijn te spelen, andere paren daarentegen trokken
de goede lijn door en wisten zich
in de top te spelen. Uitslag in de
A-lijn: 1e Bert Huiskes en Herald
Kleuver met 60.83%, 2e Wil Jongkind en Agneet van der Goot met
57.50% en 3e Ariette Tromp en
Rogier Kerner met 55.00%. In de
B-lijn: 1e Sima Visser en Lia Huiskes met 59.83%, 2e Toon en Dirma Koningen met 55.22%en 3e
Jassie Klicks en Annie Visser met
52.83%. In de C-lijn: 1e Marja Barendsen en Els Scholten met
62.92%, 2e Ans van Maanen en
Henny van der Laarse met 59.58%
en 3e Pim van der Zwaard en Evelyne Bakker met 55.00%.
Viering 80 jarig bestaan
Bridgeclub Onder Ons bestaat dit
jaar 80 jaar en vierde dit op grootse wijze in een feestelijk versierd
buurthuis. 38 Paren – al dan niet
feestelijk uitgedost – werden verwelkomd met koffie en gebak en

uiteraard waren er ook de nodige gratis consumpties ter beschikking gesteld. Daarna werden er in een gezellige sfeer drie
rondes gebridged in drie lijnen
die samengesteld waren uit paren van de A,B en C-lijn. Inmiddels was er een heerlijke lunch
klaargezet waaraan iedereen zich
tegoed kon doen. Na de lunch
volgden nog vier rondes. Nadat
de uitslag bekend was gemaakt
kon er nog een uurtje nageborreld worden onder het genot van
lekkere warme en koude hapjes.
Iedereen had zich deze dag uitstekend vermaakt en was vol lof
en het bestuur werd hiervoor bedankt door het aanbieden van
een mooi boeket bloemen. Een
speciaal woord van dank voor
de bediening die er mede voor
gezorgd heeft dat deze dag een
onvergetelijke werd in het 80-jarig bestaan van Bridgeclub Onder Ons. De uitslag: 1e in de Alijn: Bert Huiskes en Hans Visser
met 68.57%, 1e in de B-lijn: Gonny van der Zwaard en Jaap Geleijn met 62.80% en 1e in de C-lijn
Joke Hendrikse en Rietje van der
Zwaard met 61.07%.

Voetbal, Eerste Klasse A, zaterdag

FC Aalsmeer wint bij Argon

Aalsmeer - Onder een fraai najaarszonnetje heeft FC Aalsmeer
een 1-2 zege geboekt in
Mijdrecht bij Argon. De overwinning was gezien de hele wedstrijd verdiend. De bezoekers waren feller en vaak een stapje eerder bij de bal. In de eerste helft
scoorde Martin Campbell tweemaal voor de eersteklasser. Vooral de eerste was een knap staaltje
vakwerk. Van ver buiten het zestienmetergebied legde hij de bal
in het lege doel. De Argon-doelman was even daarvoor onnodig
ver zijn doel uitgekomen om vervolgens ook nog de bal te missen.
Bij Aalsmeers tweede doelpunt
kon Campbell van dichtbij inschieten na opnieuw een inschattingsfout van de keeper van de

thuisclub. Kort voor rust kreeg
Argon een strafschop en kon zodoende de spanning terugbrengen. Fennich schoot de pingel
echter op de paal. Na rust waren
het opnieuw de bezoekers met
de beste kansen. Calvin Koster
mikte een kopbal naast en ook
Junior Tiller en Giliano Eijken troffen geen doel. Vlak voor tijd benutte Argon haar tweede strafschop van de dag wel, maar de
tijd was nog tekort om er een
waar offensief uit te persen. Zodoende won FC Aalsmeer opnieuw een uitwedstrijd en gaat
het met een drietal andere ploegen aan de leiding. Zaterdag 27
oktober komt HSV de Zuidvogels
op bezoek in Aalsmeer.
Arno Maarse

Les van grootmeester Semmy

Primeur voor Chung Do Kwan

Handbalcompetitie Heren

Greenpark Aalsmeer
verslaat OCI Lions
Aalsmeer - Een avondje genieten van tophandbal konden de
bezoekers aan De Bloemhof afgelopen zaterdag 20 oktober. In de
sporthal kwamen zowel Heren 1
als Dames 1 in actie.
De Greenpark Aalsmeer heren
hadden concurrent OCI Lions op
bezoek en, zoals bekend bij insiders, zijn deze twee ploegen aan
elkaar gewaagd. Een behoorlijke
strijd speelde zich af in de zaal.
Over en weer werd er gescoord,
maar het waren de Greenpark heren die met winst, wel slechts 1
puntje verschil, de kleedkamers
mochten opzoeken.
De 12-11 russtand gaf aan dat er
in de tweede helft opnieuw fanatiek spel te bewonderen zou zijn.
Niets bleek teveel gezegd. Het
waren de Greenpark heren die
OCI Lions net voor wisten te blijven met enkele punten. Zo’n tien
minuten voor tijd echter stond
er een gelijke stand op het scorebord en dit leek voor Aalsmeer
het sein om een tandje bij te zetten. Het eindsignaal klonk bij 2824 voor Greenpark Aalsmeer.
OCI Lions met verlies terug naar
Limburg! De doelpunten voor
Aalsmeer zijn gemaakt door: Vaidas (5), Marvin, Samir, Quinten en
Tim (elk 4), Nils (3), Remco (2) en
Rob en Jarcha (1).

Ook winst Dames 1
Na het ‘herenduel’ was de zaal
voor de Greenpark Aalsmeer Dames 1. Tegenstander voor de meiden was DSS uit Heemskerk. Het
publiek kreeg opnieuw een bijzonder spannende wedstrijd
voorgeschoteld. De handbalsters
van beide teams wisten regelmatig de bal in de netten te gooien.
Toch waren het de Greenpark dames die met net een puntje meer
(13-12) de rust in gingen.
De tweede helft namen de
Aalsmeerse dames direct het
heft in handen en er werd in korte tijd een flinke voorsprong opgebouwd. DSS wist ook te scoren,
maar kwam qua doelpunten niet
meer in de buurt om tot winst
of gelijk spel te komen. Eindstand, liefst 29-19 voor Greenpark
Aalsmeer. Nog een ploeg teleurgesteld naar huis.
Geen feest in Heemskerk, wel in
Aalsmeer. Winst voor Heren 1 én
voor Dames 1. De meiden boekten zelfs de vijfde overwinning
op rij en volgens traditie binnen
de vereniging betekent dit getrakteerd worden op biefstuk.
Topscoorder was Roxanne Bovenberg. Liefst veertien keer wist
zij de bal in de touwen te gooien.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Oude tijden herleefden bij
Schaakclub Westeinder
Kudelstaart - Oude tijden herleefden. Een zaal vol met enthousiaste schakers, in een te warme
en bedompte atmosfeer. Alleen
de mistige rook, zoals van vroeger, ontbrak gelukkig. Totaal werd
er in het Dorpshuis op twaalf borden gespeeld, acht voor de externe competitie en vier voor de ladder. Tijdens ronde zeven van de
interne ladder competitie behaalde Jurgen van der Zwaard een
prachtige overwinning op Gerard
Verlaan, door geduldig steeds
meer pionnetjes op te eten.
Toen hij er uiteindelijk vier voor
stond en ook nog kwaliteit voorsprong had, was er voor Gerard
geen houden meer aan. Jos Bakker maakte in zijn partij tegen Ge-

rard van Beek bij een tot dan toe
gelijke stand door een uitgemolken Siciliaanse Draak, dankbaar
gebruik van het torenoffer van
Gerard in het eindspel waar helemaal niets tegenover stond. Marco Hutters hield zijn goede vorm
vast en won van Gerrit Harting.
Ook Abdul won zijn partij tegen
Martin Poortvliet, die verzuchtte dat terugkomen altijd moeilijk
is. Hoopvol is het dat er ook een
spontane kijker was. Hij wilde direct spelen en deed dat met overgave twee partijen. Op de vraag
of hij vaker mocht komen, heeft
wedstrijdleider Gerard hem gretig geantwoord dat hij welkom is
en ook zijn vrienden mag meenemen!

Kaarten op ‘hoog niveau’
bij FC Aalsmeer
Aalsmeer - Een gewone normale kaartavond in oktober bij FC
Aalsmeer? Toen om 23.30 uur de
kruitdampen waren opgetrokken
waren sommige uitslagen verbijsterend en van een zeer hoog
niveau. Zeker wat het klaverjassen aangaat. Voor Berrie en Peter
Springintveld was het wel een bijzondere avond. Kaarten kunnen
ze heus wel, maar deze avond was
bijzonder. Twee hele hoge partijen en een mindere was genoeg
voor de eerste plaats met 5781
puntenen dat was net genoeg om
de voor het eerst weer samen spelende Gerda Springintveld en Ge-

rard Waayman (5610 punten) achter hun te laten. Plaats drie was
voor Corrie Feenstra en Arie Brouwer met 5485 punten. Bij het hartenjagen was het Victor Hogervorst die weer eens van zich liet
horen via een mooie overwinning
van 177 punten. Op twee Joke
Buis met 192 punten en op drie
Marcel Schijf met ook 192 punten.
De troostprijs is uitreikt aan Wally van der Wal met 294 punten.
De volgende kaartavond bij FC
Aalsmeer is op vrijdag 9 november in de kantine aan de Beethovenlaan. Aanvang 20.15 uur, aanwezig vanaf 20.00 uur.

Amstelveen - Chung Do Kwan
gaat een unieke samenwerking
aan met grootmeester shihan
Semmy Schilt; de meest succesvolle zwaargewicht kickbokser aller tijden. Deze vriendelijke reus
van 2,12 meter werd vier keer wereldkampioen K1 kickboksen en
is voormalig Nederlands kampioen Ashihara-karateka. Chung
Do Kwan is de eerste sportschool
in Nederland die kickbokslessen
aanbiedt volgens zijn systeem.
Hoofdinstructeur David Chung:
“Ik ben heel dankbaar dat ik door
Schilt word opgeleid. Hij is internationaal echt een begrip in de
vechtsport. Ik was op zoek naar
aanvullende trainingen en verdieping voor mijn school. Het
was moeilijk om iemand te vinden die mijn Koreaanse meester Kim kon evenaren. Ik had gelijk een enorme klik met grootmeester Semmy. Net als ik ziet
hij vechtsport als basis voor persoonlijke ontwikkeling. Grootmeester Kim is blij met onze samenwerking. Zijn manier van lesgeven vertoont veel overkomsten met die van Semmy. Uiteraard blijven wij trouw aan zijn lessen, maar onze kickbokslessen
en themagerichte lessen worden
verrijkt met de visie en methodieken van grootmeester Semmy. Ik
vind het een eer dat beide grootmeesters tijdens onze seminars
aanwezig zijn.”

Naast kickboksen verzorgt sportschool Chung do Kwan lessen in
taekwondo, zwaardvechten en
boogschieten en clinics voor diverse doelgroepen. Vechtsport is
niet alleen goed voor je fysieke lichaam, maar ook om mentaal te
groeien. Het motto van de school
is dat vechtsport voor iedereen
toegankelijk moet zijn. Dit is ongeacht of je al veel of weinig ervaring hebt als vechtsporter, en
of dat je superfit bent of dat juist
weer probeert te worden. Ook
mensen met een uitdaging verdienen deze kans; Juist om die
reden heeft David Chung buiten
zijn school om de Stichting Special Needs Nederland opgericht,
welke zich inzet voor deze specifieke special needs doelgroepen.

Voor jeugd en ‘oudere’ jeugd

Midgetsjoelen bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdag 3 november zal het Midgetsjoelkampioenschap Kudelstaart weer losbarsten in de kantine van sportvereniging RKDES aan de Wim
Kandreef.
Na een tussenjaar zijn de sjoelbakken met hindernissen terug! Reden genoeg om de sjoelstenen onder een laag stof vandaan te halen en alvast een potje te oefenen. Voorheen werd
er alleen gespeeld door de ‘oudere’ jeugd, maar dit jaar kunnen ook de jongeren zich vermaken. In de middag speelt de

jeugd van 5 tot en met 15 jaar
van 15.00 tot 16.30 uur. Er wordt
een indeling gemaakt in drie leeftijdsklassen om het kampioenschap zo eerlijk mogelijk te houden. De jeugd tot en met 15 jaar
speelt gratis. Het ouderen kampioenschap is vanaf 16 jaar en begint om 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per koppel. Inschrijven is vanaf nu mogelijk via de website van RKDES. Ben
je nou benieuwd hoe dat midgetsjoelen in zijn werk gaat? Kijk
dan op: https://www.youtube.
com/watch?v=cn7MzfAvWoU

‘Abraham’-geluk Franklin
bij darten in Middelpunt

Schaken

Aalsmeer - Dinsdag 16 oktober
kwam Franklin Dolk het Middelpunt binnenlopen met de mededeling dat hij op deze dag 50 jaar
oud was geworden. Felicitaties alom. Voor drankjes en hapjes werd
gezorgd, moeder Marieta was
aanwezig alsmede vader Hans
die altijd keurig de zaal in orde
maakt en later kwam zelfs broer
Sebastiaan binnen en hij deed
ook nog even een potje darten
mee. De competitie werd gestart
met twee poules. Kees de Lange
en Gerben de Vries werden eerste
en tweede in de ene poule en Pethuisclub naar het eerste bord- ter Bakker en Franklin werden de
punt te manoeuvreren. Op bord 3 nummers één en twee in de tweespeelde Tom van der Zee. Hij liet de poule. Henk van der Stroom,
zijn tegenstander weinig ruim- die altijd keurig de bar verzorgt,
te. Hij wist zijn opponent een wa- gooide een score van 140 en daar
re black-out uit te delen en dat is was hij heel blij mee en terecht.
knap als je zelf met zwart speelt. Kees de Lange gooide 120 uit
Op bord 4 de meest trouwe Groe- en dat was gelijk de hoogste uitnehart schaker Marco Hutters die gooi van de avond. Franklin gooials onverzettelijke rots helaas zijn
schaakcompetenties te laat deed
ontluiken. De partij ging met de
eindstand ‘2 tegen 2’ de boeken
in.

1e Groene Hartwedstrijd
tegen Boskoop: 2-2
Kudelstaart - Vorige week maandag 15 oktober werden ontspannende maar ook inspannende
schaakpartijen gespeeld tijdens
de Groene Hartwedstrijd in het
Kudelstaartse Dorpshuis. Internos Boskoop vormde de tegenstander. Het had eigenlijk een uitwedstrijd moeten zijn maar om
organisatorisch/technische redenen werd er in Kudelstaart in
plaats van Boskoop geschaakt.
Op bord 1 schaakte Henk van
Leeuwen die wegens ‘schaakritmestoornissen’ weinig wapentuig
op zijn bordje kon leggen en op
geconsolideerde wijze naar een
eindspel werd gedirigeerd waarbij de nul op zijn bord bleef liggen, helaas. Op bord 2 ‘good old
player’ Hans Pot die op sublieme
wijze zich uit een alsmaar verstikkende g-2 pion aanval van zwart
wist te redden. Dat deed het tij op
het bord keren en op onnavolgbare wijze gestuurd door zijn bionisch gestuurde arm wist hij de

Kaartavond bij
Ons Genoegen

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aalsmeer - Op dinsdag 30 oktober organiseert Ons Genoegen
weer een gezellige kaaravond in
de zaal van het Hofplein, ingang
Kloosterhof in de Clematisstraat.
Aanvang 19.30 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur voor inschrijving.
Deelname is 3 euro per persoon
en dit bedrag is inclusief koffie of
thee. Klaverjassen en rummikuppen staan op het programma en

de nog wel 72 uit. Het goede uitgooien van hem bracht hem uiteindelijk de winst op deze avond:
zodra een eindscore van rond de
70 punten werd bereikt gooide
hij dat steevast in één beurt uit.
Zoiets zie je niet vaak. Het was
misschien wel ‘Abraham’-geluk.
In de ene kruisfinale won Gerben van Peter met 3-2. Gerben
had nog een mooie 78 uitgooi. In
de andere kruisfinale won Franklin van Kees, eveneens met 3-2.
Het waren dus spannende matches. Franklin was in de finale te
sterk voor Gerben en in de strijd
om het brons was Kees beter dan
Peter. Al met al weer een gezellige en geslaagde dartavond. Ben
je 16 jaar of ouder, man of vrouw?
Kom dan gerust een avondje vrijblijvend meedarten op dinsdagavond in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55. Aanvang is
20.00 uur.
iedereen is welkom. Alle deelnemers gaan met een prijsje naar
huis.
Het klaverjassen tijdens de eerste speelavond is gewonnen door
mevrouw Andriessen met 5350
punten. Op twee is Piet Voorn
geëindigd met 5250 punten en
plaats drie was voor Ria Bos met
5160 punten. De poedelprijs was
dit keer voor Jopie Overdijk met
3642 punten. Bij het Rummicuppen was Janny Flameling met 61
punten de beste. De poedelprijs
ging hier naar Rita Wiebes, met
116 punten.

