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Ontvang nu de
BTW retour!

Aalsmeer - Op donderdag 22
oktober is een 79-jarige vrouw
uit Hoofddorp slachtoffer geworden van zakkenrollerij.
Rond twee uur in de middag
heeft iemand de portemonnee
uit de tas van de Hoofddorpse gestolen tijdens een bezoek
aan een winkel in de Zijdstraat.
In de portemonnee zat ongeveer 30 euro aan contant geld
en een creditcard van de Bijenkorf. Hiermee is later in de middag in Amstelveen geprobeerd
te pinnen. Er zijn drie foute pincodes ingetoetst waarop de pas
automatisch is geblokkeerd. De
portemonnee is bruin van kleur.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Herfstactie

20%
10%

op de gehele
voorraad

op elektrische
apparaten

Uitgezonderd zijn: aanbiedingen,
kerstartikelen, bestellingen.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer

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

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Vanavond flinke agenda in openbare raadsvergadering

Nieuwbouw ‘Rooie Dorp’
duurt nog wel half jaar!
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
29 oktober, komen burgemeester,
wethouders en fracties bijeen voor
de maandelijkse raadsvergadering.
Een flinke agenda hebben de heren en dames te behandelen. Hamerstukken zijn de aanvullende calamiteitenregeling bestemminsplan
Woonarken, de eerste herziening
bestemmingsplan Schinkelpolder,
startnotitie bouwkavels Herenweg
en verlenging van de benoemingsperiode van interim griffier drs. Th.
van Waes tot en met 31 december.
De gemeente is op zoek naar een
vaste griffier, maar een geschikte
kandidaat is tot nu toe nog niet gevonden.
Programmabegroting
Eén van de behandelstukken is de
programmabegroting voor 2016.
Voor het eerst wordt gesproken
over de verschillende programma’s,
de dekkingsmiddelen, heffingen en

investeringen. Door de fracties zijn
reeds vragen gesteld over de programmabegroting en één daarvan
gaat over het ‘Rooie Dorp’, de Machineweg. Inmiddels hebben alle bewoners van de te slopen huizen hier een ander onderkomen gevonden en vindt tijdelijke verhuur
plaats. Vooralsnog kunnen deze ‘anti-krakers’ in de karakteristieke huizen blijven wonen, want nieuwbouw
schiet nog niet echt op, zo blijkt.
Het bestemmingsplan ‘Rooie Dorp’
wordt pas in het tweede kwartaal
van 2016 behandeld. De massastudie van de Machineweg is besproken in de welstandcommissie van
30 september en hierin is naar voren gekomen dat een nadere studie van de architect nodig is voor
de appartementen (gevelbeelden
en balkons). Eind dit jaar wordt nu
het vooroverleg gestart en in maart
hopen burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ter vast-

Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl
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Geen krant?

0251-674433

stelling aan te kunnen bieden aan
de raad. Besluitvorming is voorzien
in april 2016. En dit is, oktober niet
(meer) meegeteld, pas over een half
jaar...
Postkantoor en Polderzoom
Het beeldkwaliteitsplan beheer en
onderhoud, de ontwikkeling van
woningbouw op het terrein van het
voormalige postkantoor aan de Stationsweg, de herontwikkeling van
Dorpshaven Noord, de startnotitie voor het bouwen van woningen
in Polderzoom (Stommeerkade) en
heffing precariobelasting op leidingen en kabels staan eveneens ter
behandeling genoteerd. Volgens
planning is de raadsvergadering om
22.35 uur afgelopen, maar doe hier
zeker maar een half uur bij!
Huldiging handballers
De raadsvergadering is openbaar
en belangstellenden zijn welkom.
Aanvang is 20.00 uur. Maar, aanwezig zijn om 19.45 uur, want de C-junioren van handbalvereniging FIQAS worden dan gehuldigd. Het
team is Nederlands kampioen geworden bij het Beach Handbaltoernooi dat plaats heeft gevonden op
27 en 28 juni in Biddinghuizen en
wordt in het zonnetje gezet midden
in de raadzaal.
Voordat dan tot vergaderen wordt
overgegaan wordt stilgestaan bij
het overlijden van Pieter van der
Zwaag, de ereburger van Aalsmeer
is op 3 oktober overleden.

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

GRATIS KERSTBOOM
VAN
bij aankoop van
2 of 4 winterbanden
bij Profile!
2 winterbanden:
Gratis Nordmann family
125-150cm
4 winterbanden:
Gratis Nordmann family
150-200cm
Bij Gamma Hoofddorp en Gamma Aalsmeer.
Geldig t/m 19 december 2015 en zolang de voorraad strekt.
Alleen geldig bij Profile Aalsmeer/Nieuw-Vennep/Hoofddorp

ABO AALSMEER
Lakenblekerstraat 28 T 0297 32 82 21 www.profile-aalsmeer.nl

Man overlijdt na
bedrijfsongeval

Geen tijd voor een feestje!

25 Jaar brandweerkazerne
aan de Zwarteweg
voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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uit tas gestolen
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Aalsmeer - Op 26 oktober 1990
verhuisde de brandweer Aalsmeer
van de brandweerkazerne aan de
Dorpsstraat naar het nieuwe onderkomen aan de Zwarteweg. Afgelopen maandag was dat precies 25
jaar geleden. En nog altijd zijn alle leden van het vrijwillige korps blij
met hun ‘stekkie’. Voor een groots
feestje was overigens geen tijd. Even
voor half tien in de ochtend werd de
brandweer gevraagd naar het Wellant College in de Linnaeuslaan
te komen vanwege een gaslekkage. In de keuken hing een behoorlijke gaslucht, maar er bleek geen
gevaarlijke concentratie vrijgekomen te zijn. De gaskraan is uit voorzorg dichtgedraaid. Rond half drie
in de middag van 26 oktober werd
hulp gevraagd van medewerkers
van het zorgcentrum aan het Molenpad. Een doek, die op een warme lamp was neergelegd, had vlam
gevat. Het personeel heeft het vuur
zelf kunnen blussen. De brandweer
heeft een nacontrole uitgevoerd en
metingen verricht. En, in het weekend draait het dienstklokje voor al-

le heren en dames van de brandweer ook gewoon. Wie dienst heeft,
meldt zich bij de kazerne, zit paraat
en gaat snel op weg na een alarm.
Zondagmiddag 25 oktober werd de
brandweer gealarmeerd door een
automatische brandmelding voor
de woonvoorziening in de Hortensialaan. De wagen was snel vertrokken, maar kon halverwege weer keren en terug naar de kazerne. Onderweg werd namelijk de melding
ingetrokken. De rookmelder was
aangesprongen door het bakken en
braden in de keuken. Voor niets op
weg, maar wel een veilig idee dat
de brandweer 7 dagen per week, 24
uur per dag paraat staat! Op dinsdag 27 oktober even over half drie
in de middag is de brandweer uitgerukt na een melding dat op de Uiterweg een voertuig in brand zou
staan. Een accu van een golfkarretje
bleek vlam gevat te hebben. Toen de
brandweer arriveerde was het vuur
reeds door omstanders geblust. De
brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en is daarna weer richting
kazerne gegaan.

Kudelstaart - Op maandag 26 oktober om half vier in de middag is
een 56 jarige chauffeur uit Ter Aar
bij een bedrijf aan de Hoofdweg bekneld geraakt tussen een vrachtwagen en een aanhanger. De politie en de ambulancedienst werden
gealarmeerd en zijn direct ter plaatse te gaan. De verwondingen van de
man bleken mee te vallen. Hij heeft
nog naar huis gebeld om het ongeval te melden. Toch is de 56-jarige
per ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd. In de ambulance verslechterde de toestand van de man drastisch. Hij bleek diverse inwendige
bloedingen en kneuzingen te hebben. Ondanks alle hulp is de man
overleden. De arbeidsinspectie doet
onderzoek naar dit bedrijfsongeval.

Laptops en pc’s
uit school weg
Aalsmeer - In de herfstvakantie is
ingebroken in de brede school in de
Catharina Amalialaan. In het gebouw
zijn diverse ruiten van deuren vernield. Alle kantoren zijn doorzocht.
De dieven zijn er vandoor gegaan
met een aantal laptops en pc’s. De
inbraak is donderdag 22 oktober ontdekt. Mogelijk zijn er omwonenden
die iets verdachts hebben gezien. Zij
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Zijdstraat winkelconcentratiegebied

Aanstellen acquisiteur voor
aanpak leegstand Centrum
Aalsmeer - Door het college is samen met ondernemers en eigenaren
de laatste tijd gewerkt aan een plan
om de leegstand in het centrum aan
te pakken. Uit het plan van aanpak
komt naar voren dat het wenselijk
is dat de bestemming van de Zijdstraat
winkelconcentratie-gebied
dient te blijven vanaf het Raadhuisplein tot en met de Dorpsstraat. De
invulling zou bij voorkeur moeten
bestaan uit detailhandel en horeca.
Een aantal van de voorgestelde acties uit het ‘plan van aanpak met de
titel ‘over lokale economie en nieuwe uitdagingen’ wordt reeds opgepakt en uitgevoerd door winkeliersvereniging Meer Aalsmeer. In deze
wordt gebruik gemaakt van de opbrengsten uit de reclamebelasting.
Zo wordt momenteel gewerkt aan

de realisatie van een speciale website voor geïnteresseerde ondernemers. Hierop komt allerlei informatie over mogelijke vestiging te staan.
Verder gaan diverse marketingactiviteiten georganiseerd worden en
krijgt aankleding van de straten
meer aandacht.
Uit het plan van aanpak blijkt dat
het op korte termijn wenselijk is om
een acquisiteur aan te stellen die
actief de leegstaande (winkel)-panden in het centrum gaat proberen te
vullen. Het college heeft nu besloten om als pilotproject voor een half
jaar voor één dag in de week een
acquisiteur aan te stellen voor het
centrum. Indien de aanpak succesvol blijkt zal deze navolging vinden
in andere gebieden.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

KERKDIENSTEN
Zondag
1 november

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met Piet
Passchier.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker:
Johan Leeuw. Babyoppas en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u. met
ds. M. Hogenbirk. Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Woensdag 4 nov. Dankdag, dienst
19.30u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte: Gemeente Opbouw. Opvang
0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.
nl.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr.
A. van Heusden, Driebergen. Organist: F. van Santen. Om 18.30u.
zangdienst met D.W. Vollmuller.
Woensdag 4 nov. Dankdag, dienst
19.30u. met ds. Z. de Graaf uit
Katwijk.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. dienst met
ds. G. Frederikze, Ermelo. Organist: J. Terlouw.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl

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

Baan7 met ex-voetballer

Bloemen, oorkonde en applaus

7 Jubilarissen Rode Kruis
Aalsmeer - Maar liefst 7 jubilarissen zijn geëerd en bedankt tijdens
het jaarlijkse coördinatorenoverleg
van het Aalsmeerse Rode Kruis op
maandag 26 oktober. Anton en Ellen
van Dijk en Coby Nagtegaal zetten
zich al 10 jaar met veel liefde in voor
het Rode Kruis. Marja Treur en Sylvia Van der Velde zelfs al 20 jaar en
Til van Veen- Roodenburg en Marike van der Laarse-Volmuller beiden 30 jaar.
Tijdens deze gezellige, informatieve
avond werden de vrijwilligers, van
wie een aantal bovendien coördinator is van een bepaalde activiteit,
hartelijk bedankt voor de jarenlange

inzet die zij hebben getoond en hopelijk nog lang willen blijven tonen.
Zij ontvingen hierbij een prachtige
bos bloemen, een oorkonde van het
landelijk Rode Kruis en een medaille. Bovendien kregen zij een warm
applaus.
Het Rode Kruis is natuurlijk heel blij
met zulke trouwe en loyale vrijwilligers. Immers, zonder vrijwilligers
bestaat er geen Rode Kruis!
Het Rode Kruis kan extra vrijwilligers altijd goed gebruiken! Ziet u
het ook zitten om over 10 jaar in
het zonnetje gezet te worden als jubilaris? Neem dan contact op via
aalsmeer.rodekruis@gmail.com

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. ds. H. van Winkelhoff,
Wateringen en 16.30u. met ds. C.
van Atten uit Leiden. Woensdag 4
nov. Dankdag, dienst 19.30u. ds. J.
Trommel.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof Woorden gebedsdienst. Zondag 9.30u. in
Karmelkerk eucharistieviering met
Samuel m.m.v. Karmelkoor. Om
14u. Poolse dienst met Krzysztof.
Woensdag 4 nov. 9.30u. Eucharistieviering in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag geen
dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met mw. A.M.
Creemer, Kudelstaart.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met dhr. R.J.
van Duyn, Aalsmeer.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 9.30u. viering met m.m.v. koor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27.
Op dinsdag 11 november met
Hoite Slagter: Het evangelie van
Lucas.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. Maandag
2 november om 20u. met evang.
Kees Goedhart.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10
tot 11u. En dinsdag van 18 tot 21u.
Kabel 99.0 en ether 105.9.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4 november houdt de SOW gemeente haar maandelijkse koffie-inloop
in gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.

facebook.com/

Dinsdag Open Hof kerk
In de Open Hof kerk aan de Ophelialaan wordt iedere dinsdag een koffie-inloop gehouden. De aanvang is
10.00 uur. Ingang aan Sportlaan 86.

keuzes die hij maakte in de wereld
van profvoetbal. Op dit moment is
De Waard werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent lichamelijke opvoeding. Ook is hij bestuurslid
van de stichting Geloofshelden. Wil
je meer weten wat deze prof-voetballer te zeggen heeft over het thema ‘Superhero’? Kom zondag dan
naar Baan7. Na afloop van de avond
is er nog gelegenheid om elkaar te
ontmoeten in het Baan7 café. Iedereen tussen 12 en 20 jaar is van harte welkom.
Baan7 wordt elke eerste zondag van
de maand gehouden in de Levend
Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug.

Prijzen Zonnebloemloterij
Aalsmeer - De trekking van de
winnende loten van de jaarlijkse
Zonnebloemloterij heeft plaatsgevonden op maandag 26 oktober. Op
5.020 loten vielen geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van 15.000 euro.
In het afgelopen half jaar verkochten vele duizenden Zonnebloemvrijwilligers een kleine 1,1 miljoen
loten.
Op de volgende, door de afdeling
Aalsmeer verkochte, loten is een
prijs van 15 euro gevallen: 1071.009
(verkocht in de Waterlelie),1071.436,
1071.795 (verkocht tijdens Aalsmeer
Roest Niet) en 1072.009.
Een aanzienlijk deel van de opbrengst van de loterij is om de kosten van aangepast vervoer en andere voorzieningen te financieren.

De meer dan 1.200 lokale Zonnebloemafdelingen in Nederland gebruiken een deel van de totale loterij-inkomsten voor de financiering
van hun lokale activiteiten. De winnende lotnummers staan op www.
zonnebloem.nl/loterij. De uitslag is
ook te vinden op NOS Teletekst pagina 552 en op te vragen via het servicenummer 0900-0633 (35 cent per
gesprek).
Bij de Zonnebloem draait het om
mensen. Al 66 jaar. We zetten alles
op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij
volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen. Er kan zoveel meer dan
je denkt.

Nu zoeken, volgende week inleveren

VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Aalsmeerderbrug - Op zondag 1
november is er om 19.00 uur een
Baan7 jongerendienst in de Levend
Evangelie Gemeente. Tijdens de
avond is ex-profvoetballer Ardon de
Waard aanwezig om te spreken over
het thema ‘Superhero’. Het belooft
weer een te gekke avond te worden
waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en meer over God kunnen
leren. Ook de Baan7 band is weer
van de partij en zal voor de nodige
muziek zorgen. Spreker Ardon de
Waard was tien jaar lang profvoetballer en speelde bij AZ, Heerenveen, Telstar en VVV-Venlo. Tijdens
Baan7 zal hij meer over zijn carrière vertellen, zijn geloof in God en de

‘Van Dam tot ziekenhuis’

Cheque van OSA voor
ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Op 26 oktober is door
de voorzitter van OSA en subsidiecheque uitgereikt aan de heer Holling van de Stichting Foundation
Mission House. De stichting zamelde geld in tijdens de van Dam
tot Dam-loop in september via een
sponsoractie onder het motto ‘Van
Dam- tot-ziekenhuis’. Ook kwam
een groep fietsers in actie voor ‘Van
Dam-tot-ziekenhuis’. Het geld is bestemd voor aanschaf van elektra,
waterleidingen en voor afwerking

van muren, vloeren en plafonds van
het ziekenhuis in aanbouw in Ado
Ekiti in Nigeria. In Nigeria zijn veel
arme mensen en dokter Dare is van
plan om in het ziekenhuis ook arme
mensen te helpen. Ook wil hij opleidingen gaan geven en onderzoek
doen in zijn ziekenhuis. Meer informatie is te vinden op de website:
www.freewebs.com/gambiamission.
Meer over stichting Ontwikkelings
Samenwerking Aalsmeer is te vinden op www.osa-aalsmeer.nl.

MS Fonds zoekt collectanten
Aalsmeer - Het Nationaal MS
Fonds zoekt collectanten voor de
jaarlijkse collecteweek van 23 tot
28 november. Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje kou gaat wel weer over, MS niet!
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een beetje rare ziekte, want
waarom raakt de ene persoon met
MS in korte tijd snel geïnvalideerd
en een ander met MS kan nog jarenlang goed functioneren? De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor wat
de ziekte kan aanrichten. Daarom
heeft het Nationaal MS Fonds een
tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing en
verbetering! Genezing, omdat het
Fonds zo graag een MS vrije wereld
wenst. En wat je nu nog niet kunt
genezen, kan je wellicht wel verbeteren, zodat de kans op uiteindelijke genezing vergroot wordt. Het

Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe behandelprogramma´s waarbij het vertragen van invaliditeit het
belangrijkste uitgangspunt is. Want
waarom stilstaan en afwachten als
er nu al iets gedaan kan worden?
Ook inzetten voor mensen met Multiple Sclerose? Aanmelden als collectant kan via 010-5919839 of kijk
op: www.nationaalmsfonds.nl

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 4 november
is in de Oost-In van 9.30 tot 11.30
uur gelegenheid voor inloop en ontmoeting. De koffie en thee staan
klaar en het is gezellig. Iedereen is
welkom in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op oosterkerkaalsmeer.nl.

IJsvogeltjes
vissen in tuin
Aalsmeer - “Deze twee juweeltjes komen iedere dag om wat jonge visjes uit de vijver in onze tuin aan
de Oosteinderweg te vissen. In deze
somber wordende dagen een verrijking om deze foto te laten zien. De
IJsvogeltjes zijn net diamanten die af
en aan vliegen”, aldus G.W. Karssing.

Sam’s Kledingactie voor
dijken in Bangladesh
Aalsmeer - Ook dit jaar vindt de
kledinginzamelingsactie van Sam’s
Kledingactie voor Mensen in Nood
plaats. Gebruikte kleding, schoeisel
en huishoudtextiel kunnen op zaterdag 7 november in gesloten plastic zakken ingeleverd worden bij de
Open Hof Kerk in de Ophelialaan
van 9.00 tot 12.00 uur en bij de Ontmoetingskerk in Rijsenhout van 9.00
tot 11.00 uur. De opbrengst van de
ingezamelde kleding gaat dit jaar
naar een ontwikkelingsproject van
Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh. Dit land heeft het grootste
bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district. Het land
kampt met een regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober.
Dijken begeven het en hele stukken
land worden door het water weggespoeld. Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En
elke ramp weer verliezen mensen
hun huizen en bezittingen. Dankzij kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in
Nood samen met lokale hulporganisaties de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een pre-

Zin-Inn over
vluchtelingen
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
29 oktober, zal Désanne van Brederode komen spreken over vluchtelingen uit Syrië. Hierin wil ze benadrukken dat vluchtelingen gezien moeten worden als mensen,
en niet als problemen of als een crisis. Wat kunnen we voor de vluchtelingen betekenen, terwijl we hun
menswaardigheid in gedachte houden? Een bijzonder actueel onderwerp, waar zij graag met jullie van
gedachte over wil wisselen. Désanne van Brederode is een columnist,
schrijver en bestuurslid bij het Syrisch comité. De lezing begint om
20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal
open voor koffie en thee. Voor de
lezing wordt een vrijwillige bijdrage van 5 euro gevraagd. Locatie:
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer
in de Zijdstraat 55.

Oud papier in
Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 31 oktober gaan de leden van Drumfanfare
Melomanie en Handboogvereniging
Target weer huis aan huis oud papier ophalen. De lopers hopen natuurlijk weer op medewerking van
alle inwoners door 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 volgende ophaalronde is 28 november.

ventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze
die op eigen kracht kunnen doorkomen. Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kan gekeken worden
op www.samskledingactie.nl of bel
naar 073-6871060.
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Officiële Mededelingen
gEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINgSTIjdEN BALIE BURgERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINgSTIjdEN BALIE BOUwEN & VERgUNNINgEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wIjKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gEMEENTE-INFO OP wEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURgEMEESTER EN wETHOUdERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN dE COMMISSIEVERgAdERINg
OVER EEN gEAgENdEERd ONdERwERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIgE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIjN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
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.

BEKENdMAKINgEN SNEL EN MAKKELIjK TE VINdEN OP
www.OVERHEId.NL
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. Vanaf 4 november publiceert gemeente
Aalsmeer alle officiële publicaties en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van
www.overheid.nl.
Hoe blijft u op de hoogte?
U kunt vanaf 4 november op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net
wat u prettig vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op
postcode, maar ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en
u ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. U
geeft zelf aan over welke locatie u op de hoogte gehouden wilt worden en tot op welke afstand u meldingen wilt
ontvangen De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’. U kunt ook de zogenaamde OmgevingsAlert
app installeren.
- 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.
VANAF 1 OKTOBER 2015 IS dE dIENSTVERLENINg
BIj dE BALIE BOUwEN & VERgUNNINgEN EN BALIE
BEdRIjVEN gEwIjZIgd
U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens
de openingstijden zonder afspraak terecht voor:
- het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het
archief;
- algemene informatie over bouwprojecten en bestemmingsplannen;
- dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per
dag terecht op www.omgevingsloket.nl.
Voor al uw overige vragen, zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder andere bouwen, bedrijven en
bestemmingsplannen kunt u een afspraak maken via 020–
5404911.
dE SNOEIBOOT VAART wEER UIT
Op de zaterdag 7 november 2015 vaart de snoeiboot weer uit
om eilandeigenaren op de Westeinderplas de mogelijkheid te
geven hun snoeihout gratis en op een verantwoorde manier
af te voeren.
De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur:
Schuilhaven de Winkel
aan de Grote Poelzijde
13.00-16.00 uur:
Baggerdepot Otto
aan de doorgang Grote Brug
Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel.
nr. 020–5404911 .
MELdINgSPLICHT VOOR EVENEMENTEN 2016
(> 2000 AANwEZIgE PERSONEN OP PIEKMOMENT
EN/OF RISICOVOLLE* EVENEMENTEN)
In 2011 is bepaald dat een meldingsplicht geldt voor evenementen met meer dan 2000 personen dat op het piekmoment
tijdens het evenement aanwezig kan zijn (inclusief personeel
en eventuele artiesten) en/of risicovolle evenementen.
Vanwege de beschikbare capaciteit bij politie, GHOR en
brandweer, is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in het aantal evenementen met meer dan 2000 personen
en/of risicovolle evenementen in 2016. Op basis hiervan kan
er beter worden ingespeeld op knelpuntperiodes.
Evenementen die plaats zullen vinden in het jaar 2016 met
een aanwezigheid van meer dan 2000 personen op zowel de
openbare weg als in gebouwen en/of risicovolle evenementen, moeten daarom vóór 1 december 2015 zijn gemeld bij
de gemeente Aalsmeer.
LET OP: een evenement dat is aangemeld op een bepaalde
datum of data, mag in beginsel niet meer wijzigen. Een evenement kan pas definitief plaatsvinden als daarvoor naast de
aanmelding ook een vergunning is aangevraagd en afgegeven door de gemeente Aalsmeer.
De melding dient de volgende gegevens te bevatten:
- NAW- gegevens van de aanvrager
- Naam van het evenement
- Locatie van het evenement
- Het soort evenement(karakter)
- Overige benodigde vergunning(en)
- Doelgroep en gemiddelde leeftijd van de bezoekers
- Datum(s) waarop het evenement plaatsvindt

- Tijden van het evenement
- Aanwezigheid van het aantal personen op het piekmoment
- Aanwezigheid van het aantal personen gedurende de gehele dag
Hoe doet u een melding betreft een evenement met meer
dan 2000 personen op het piekmoment of risicovol is?
U stuurt het meldingsformulier met bovenstaande gegevens
naar:
Gemeente Aalsmeer
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
Postbus 253
1430 AG Aalsmeer
Voor nadere informatie: www.aalsmeer.nl of afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (020)
5404911.
* Een risicovol evenement hangt af van meerdere factoren.
Denk b.v. aan de aard en omvang van de activiteiten, de
te verwachten overlast, het publiek dat op een evenement afkomt of de locatie van het evenement.
wET ALgEMENE BEPALINgEN OMgEVINgSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Helling 33 (Z-2015/057298), het maken van een constructieve doorbraak tussen de keuken en de woonkamer
op de begane grond van de woning (ontvangen 20 oktober 2015);
- Spoorlaan 25 (Z-2015/057618), het plaatsen van een
container, schaftwagen en toilet t.b.v. buitenschilderwerk (ontvangen 22 oktober 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Rietwijkeroordweg 52 (Z-2015/057853), het veranderen
van het bedrijf (activiteitenbesluit) (ontvangen 26 oktober 2015);
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Dorpsstraat 45, 45A en 45B (Z-2015/050111), het splitsen van een bestaande woning in drie zelfstandige woningen (verzonden 27 oktober 2015);
- Ophelialaan 89a en 91 (Z-2015/050666), het kamergewijs verhuren van totaal 9 kamers aan 8 arbeidsmigranten per woning (verzonden 22 oktober 2015).
weigering omgevingsvergunning *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie.
- Boomgaard 87 (Z-2015/030765), het plaatsen van een
carport voor een garage (verzonden 21 oktober 2015);
- Oosteinderweg 539 (Z-2015/047109), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van een loods
voor opslag (verzonden 22 oktober 2015);
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hoofdweg 42 (Z-2015/052373), het oprichten van een
inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 20 oktober
2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/053041), het oprichten van een
inrichting SFG BV (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 oktober 2015);
- Japanlaan 4 (Z-2015/053053), het oprichten van een inrichting Bakkerland (Activiteitenbesluit) (verzonden 21
oktober 2015);
- Machineweg 45-47 (Z-2015/051139), melding brandveilig gebruik m.b.t. huisvesting arbeidsmigranten (verzonden 23 oktober 2015);
- Stommeerweg 72 (Z-2015/055902), het oprichten van
een inrichting (Activiteitenbesluit) (verzonden 21 oktober 2015.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
COMMISSIE RUIMTELIjKE KwALITEIT
(VOORHEEN wELSTANdSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Chrysantenstraat 43 (Z-2015/057339), Vieren van de
laatste werkdag, ontvangen 20 oktober 2015
- Rozenplein (Z-2015/057699), Concert van de band Xmas, ontvangen 22 oktober 2015
- Ecuadorlaan (Z-2015/057758), Kerstboomverbranding,
ontvangen 22 oktober 2015
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (verleend)
- Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/054701), Collecte
ten behoeve van Stichting Oranje Fonds, verleend 20 oktober 2015
- Kudelstaart (Z-2015/051727), Collecte ten behoeve van
de Sinterklaasintocht, verleend 23 oktober 2015
VENTVERgUNNINg (VERLEENd)
Gehele gemeente Aalsmeer (Z-2015/053223), ten behoeve
van de verkoop van blikjes frisdrank, vers- en verpakt ijs,
voor de periode van 2016 tot 2021 van 1 maart tot 1 november op dinsdag, woensdag en zaterdag, verleend 27 oktober
2015
dRANK- EN HORECAVERgUNNINg (AANVRAgEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3
van de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Uiterweg 263 (Z-2015/057700), Watersportvereniging
Schiphol, ontvangen 27 oktober 2015
TER INZAgE
t/m 26-11-15: ontwerp omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en het bestemmingsplan
“Woonarken”, Uiterweg 417c ws 2 (met bijbehorende stukken)
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

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

VOOR MEER INFORMATIE: www.AALSMEER.NL
Handreiking voor nieuw
luchthavenindelingsbesluit
Aalsmeer - De luchthaven Schiphol is één van de belangrijke economische motoren van onze nationale
en regionale economie. De bijdrage
van de luchtvaart aan de werkgelegenheid en het internationale vestigingsklimaat in de regio is groot.
Helaas heeft de nabijheid van de in-

ternationale luchthaven ook minder
positieve kanten.
Om de belangen van de luchthaven
en de omgeving ook in de wetgeving beter op elkaar af te stemmen
hebben de gemeenten in de regio
Amstel- en Meerlanden (Aalsmeer,

Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn)
het initiatief genomen om het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
een handreiking te doen voor het in
2016 vast te stellen nieuwe Luchthavenindelingbesluit. Deze handreiking heet: ‘Naar een nieuw Omgevingswet proof Luchthavenindelingsbesluit’. In samenwerking met
juridisch adviseurs van advocatenkantoor Stibbe is de afgelopen periode gewerkt aan deze handreiking.
Centraal hierin staat de noodzaak

om bij ontwikkelingen in de omgeving van de luchthaven een brede,
integrale afweging van alle belangen te maken. De handreiking is erg
juridisch van aard en neemt geen
standpunt in over de beleidsinhoudelijke vraagstukken of discussiepunten die tussen de omliggende
gemeenten en het Rijk spelen. Wethouder Tom Verlaan: “Bij de luchthaven en het Rijk vragen wij permanent om aandacht voor de leefbaarheid in Aalsmeer. Daarnaast hebben de gemeenten in de Amstel- en

Meerlanden regio in deze handreiking een concrete voorzet gedaan
waarin aan de ene kant rekening
gehouden wordt met de luchthaven
en aan de andere kant ook zeker de
belangrijkheid en het belang van de
omliggende gemeenten duidelijk
wordt. Groei van de luchthaven veroorzaakt ook groei in de regio.
Alleen als we dit goed op elkaar afstemmen kunnen de luchthaven en
de omgeving elkaar versterken en
aanvullen.”

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

CMYK / .eps
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Bond Night in Crown Bios
Aalsmeer - Menigeen staat te trappelen om de nieuwe James Bond
film te gaan zien. Vanavond, donderdag 29 oktober, gaat ‘Spectre’
dan eindelijk in première. Ook in
Crown Cinema in Studio’s Aalsmeer
aan de Van Cleeffkade. Om 21.15
uur begint ‘Spectre’. Snel kaarten
reserveren is een aanrader, de nieuwe Bond film is populair. Vrijdag 30
oktober organiseert Crown Cinema
een Bond Night met rond 19.00 uur
aanschuiven in restaurant ‘Downtown’, genieten van een keuzemenu om vervolgens vanaf 21.00 uur
plaats te nemen in de bioscoopzaal
met een drankje en popcorn. De film
start om 21.15 uur. In de film zit een
pauze van 15 minuten en is om ongeveer 23.45 uur afgelopen waarna de pianobar nog geopend is voor
een borrel.
Voor wie vrijdagmiddag vrij heeft:
Om 16.15 uur gaat deze dag het
licht uit voor ‘Spectre’ Genieten van
deze actiefilm kan ook zaterdag 31

oktober om 14.15 uur, zondag 1 november om 20.15 uur en maandag 2
en dinsdag 3 november vanaf 19.45
uur.
‘Spectre’ in het kort: Door een mysterieus bericht wordt Bond geconfronteerd met zijn verleden en moet
hij een duistere organisatie ontmaskeren. Terwijl M verwikkeld raakt in
een politieke strijd om de Britse geheime dienst te behouden, ontrafelt
Bond gaandeweg de verschrikkelijke waarheid achter Spectre. Sam
Mendes is terug als regisseur van
Spectre en Daniel Craig is voor de
vierde keer als 007 te zien. Spectre is geproduceerd door Michael
G. Wilson en Barbara Broccoli. Het
scenario is geschreven door John
Logan, Neal Purvis en Robert Wade.
Uiteraard trakteert Crown Cinema dagelijks nog op tal van andere
films. Kijk hiervoor op www.crowncinema.nl. Kaarten voor de films reserveren kan via info@crowncinema.nl of bel 0297-753700.

‘JJ Sharp’ met topband in
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Bekende gezichten in
een verrassende nieuwe band aanstaande zondag 1 november op het
Shack podium. JJ Sharp (Jan Scherpenzeel) bluesman van het eerste uur
met ruim 45 jaar ervaring in diverse
succesvolle formatives, maakt na 10
jaar als frontman, zanger, harmonicaspeler, componist, tekstschrijver en
de motor achter de Twelve Bar Bluesband een doorstart met een nieuw
repertoire en een verrassende bezetting. De opzet was om een ander geluid neer te zetten dan met 12BBB en
dat is, mede dankzij de inzet van de
overige bandleden, goed uitgepakt.
JJ Sharp heeft een goed doorleefde bluesstem, daarbij zijn de vocalen
zeer treffend, goed verstaanbaar en
waar het nodig is voelbaar en dat is
niet bij alle blanke zangers merkbaar.
In combinatie met heerlijk mondharmonicawerk weet hij het publiek in
extase te brengen. De complete ritmesectie heeft de overstap naar de
JJ Sharp band gemaakt, en aangevuld met een sterk spelende saxofonist is de band klaar om opnieuw
het publiek voor zich te winnen. Gitarist Randy Pears krijgt in deze nieu-

we formatie meer de ruimte om zijn
solokunsten te laten zien. Hij speelde vroeger in de House-band van de,
helaas te vroeg overleden ChicagoBluesgitarist Ronald Abrams. Onder
de vleugels van JJ Sharp zal hij zijn
missie als ‘must see, allround blues
gitarist’ verder vorm gaan geven.
Saxofonist Arjan de Swart, ook bekend als Pepperoni, speelt zowel sopraan, alt, tenor en bariton sax, heeft
inmiddels na 38 jaar saxen zeer veel
praktijk ervaring. Hij speelde onder
andere op het North See Jazz Festival. Bassist Patrick ‘Sideburn’ Obrist
ontving in 2012 een award voor beste bassist, en speelde onder andere
in Fat Harry & The Fuzzy Licks en de
Robbert Fossen Bluesband. Samen
met Jeffrey van Duffelen vormt hij
de gedroomde ritmesectie. Drummer
jeffrey van Duffelen is uitgegroeid tot
een volwaardig sessie- en studiomuzikant die met vele grootheden heeft
samengewerkt. The Shack gaat zondag 1 november open om 15.00 uur,
aanvang band 16.00 uur en de entree
is 7,50 euro. Voor meer info: www.
the-shack.info Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

AGENDA

‘Aalsmeer in Concert’ is
voor herhaling vatbaar
Aalsmeer - De rode roos geschilderd door Bob van den Heuvel - exposant in het gemeentehuis - leek
wel speciaal te zijn gemaakt voor
deze zaterdagavond 24 oktober.
Prachtig uitgelicht completeerde
het schilderij de klanken van trompetten, hoorns, klarinetten, fluiten,
pauken en de rode rozen in haar
en op kleding. Voor het eerst sinds
de Aalsmeerse muziekgeschiedenis gaven drie Harmonie orkesten
een concert in de burgerzaal van
het gemeentehuis. Bij loting was
het Aalsmeers Harmonie - dirigent
Maron Teerde - dat als eerste de
klanken liet kaatsen langs het golvende plafond van ir. Berghoef. Het
stuk ‘Persis’ klonk als heerlijke filmmuziek, fantasierijk en mooi uitgevoerd. ‘Selecties from Starlight Express’ - geschreven door Andrew
Loyd Webber en Richard Stilgoe een leuk gekozen arrangement met
een lekker swingende dirigent op de
bok. In het derde en laatste stuk ‘The
Phil Collins Collection’ waren maar
liefst zeven tophits verwerkt. Het
toegestroomde publiek kreeg alvast
een mooi voorproefje, maar wie dit
goed uitgevoerde concert heeft gemist, krijgt een herkansing. Zaterdag 14 november treedt Aalsmeers
Harmonie op in The Beach. Ieder orkest kreeg dertig minuten speeltijd,
tijdens de wissel was er voldoende
gelegenheid elkaar te spreken en de
kelen de smeren.
Als tweede betrad muziekvereniging
Flora Aalsmeer het podium. Leuk om
ook zoveel jonge getalenteerde spelers te zien! Flora Aalsmeer bracht
een ode aan Jacob de Haan - een
Friese componist - die in het land
van de harmonie en fanfare een

grote naam heeft. ‘Yellow Mountains’ is een kort stuk, maar zo fantasievol en op de aanwijzingen van
dirigent Dick-Jan Veerbeek mooi
strak gespeeld. In het ‘Adornia’ leek
het wel alsof de wereld zich opende en een aantrekkelijke en lieflijke
schoonheid toonde, evenals de donder en het geweld werd dit prachtig weergegeven. Het derde stuk ‘La
Storia’ was een meeslepend bombastische compositie met zwijmelende momenten.
Als laatste was het podium voor
Sursum Corda. Dirigente Elivera van
Sloten wist haar orkest met veel gevoel voor theater goed aan te sturen. ‘Crossroads’ is een aantrekkelijk concertwerk waarbij de koperblazers zich geheel konden uitleven.
Bij het ‘Utopia’ - hetgeen Nergensland betekent - zag het publiek,
door goed te luisteren, de mooist
romantische filmbeelden aan zich
voorbij gaan. En dan tot slot was
er het ‘Glenn Miller in Concert’ die
de harten van veel ouderen sneller
deed kloppen.
“Volgend jaar weer”
Dat muziek maken met elkaar heerlijk is, werd deze avond nog weer
eens benadrukt. Blije en tevreden
hoofden verlieten het podium. Ieder orkest had een leuk repertoire
opgebouwd en bleek goed in staat
om een eigen geluid te laten horen.
De eerste gezamenlijke uitvoering
is zeer geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. Daarover verschilde
men niet van mening. “Volgend jaar
weer! De zaal is zeer geschikt, goede akoestiek, het is heerlijk om hier
te spelen.”
Janna van Zon

Zondag jazz aan de haven

In sfeervolle Club van het Crown Theater

Bob & Gon starten zondag
seizoen met trio ‘Zazi’
Aalsmeer - Zondag 1 november
beginnen Bob & Gon een nieuw seizoen in The Club (onderdeel van het
Crown Theater) dat door vele artiesten is gekozen tot het leukste kleine
Theater van Nederland. Drie prachtige dames vormen het trio ‘Zazi’ en
zij bijten het spits af. Hun optreden
past exact bij de formule van Bob
& Gon, heerlijke muziek een beetje folk een beetje sing a songwriter
een beetje funkie en dat afgewisseld door leuke anekdotes.
Evenals verleden jaar is er aan de
wanden kunst te zien. Bob & Gon
kozen bij deze eerste van de komende zes voorstellingen voor het
werk van Ada Bruine de Bruin. Ada
won de publieksprijs tijdens de tentoonstelling Amazing Amateurs de

afgelopen zomer georganiseerd
door KCA. Het door haar geschilderde zeehondje heeft dan ook een
hoog ‘ach, wat lief’ gehalte en daarbij is het werk technisch knap geschilderd. Ada neemt het publiek
bij Bob & Gon aan de hand mee.
De door haar geschilderde flora en
fauna combineert mooi met de wereld van mooie teksten en heerlijke muziek. Voor de voorstelling Exclusief bij Bob & Gon zijn nog enkele kaarten te koop. Deze zijn te bestellen bij Espago in de Ophelialaan
51 en het Boekhuis in de Zijdstraat
12. De voorstelling begint om 15.30
uur. Vanaf 15.00 uur staan gastheer
en gastvrouw Bob & Gon klaar om
de bezoekers van harte welkom te
heten.

Veiling bloemen en bonen
op de Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober
wordt er, zoals traditie op de laatste zaterdag van de maand, weer
een veiling georganiseerd in de Historische Tuin. Er worden ouderwetse troschrysanten, waaronder Mensingsoorten, Stiense bonen met zoete appeltjes en daarbij het recept,
geveild. De producten worden deze
dag op professionele wijze aan de
man gebracht door Luus Hooyman
als veilingmeester en Ruud Bartels,
oud bloemeninkoper, als opsteker.
De veiling begint om 15.00 uur.
Natuurlijk kan een bezoek aan de
tuin gecombineerd worden met een

bezoekje aan het Tuinhuis en tot
het einde van dit seizoen is bij Oud
Aalsmeer de tentoonstelling ‘De
redding van Aalsmeer’ bezichtigen.
De Historische Tuin is iedere dinsdag tot en met vrijdag geopend van
10.00 tot 16.30 uur en op zaterdag
en zondag tussen 13.30 en 16.30
uur. De entree is 4 euro voor volwassen en 65+ers betalen 3,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar en
houders van museumjaarkaarten
hebben gratis toegang. De Historische Tuin is te bereiken via de brug
aan het Praamplein. Voor informatie
www.historischetuinaalsmeer.nl

Aalsmeer - Wat een fantastische
zangeres! Hoe komt het dat we nu
pas van haar horen? En ze woont
nog eens vlak om de hoek. Letterlijk. In Amstelhoek! Colette Wickenhagen was de grote verrassing die
saxofonist Robbert Tuinhof introduceerde in Bacchus, als ‘grande finale’ van de Aalsmeerse Kunstroute 2015. Er was een gelegenheidsband samengesteld om Colette te
begeleiden en het klikte enorm! De
zangeres gaf aan hoe zij het wilde,
dirigeerde en enthousiasmeerde de
solo’s van de muzikanten en droeg
met adembenemende improvisaties
haar steentje bij aan het muzikaal
avontuur dat zich in Bacchus voltrok. Hier meer van horen kan aanstaande zondag 1 november. Jachthaven De Nieuwe Meer is allang
niet meer de besloten club die het
vroeger ooit geweest is en ‘wil meer
aan jazz doen’. In samenwerking
met Pierre Tuning van KCA worden
er, zo mogelijk maandelijks, jazzconcerten georganiseerd – en wie kan

je daarvoor als eerste beter vragen
dan Colette Wickenhagen? Op zondagmiddag 1 november om vier uur
komt zij naar De Nieuwe Meer met
een begeleidingsband onder leiding
van Robbert Tuinhof, die nagenoeg
dezelfde samenstelling heeft als bij
dat opzienbarende optreden in Bacchus. Mis het pontje van Nieuwe
Meer aan de Stommeerweg 2 niet.
Toegang: uw gift.
Inlichtingen: Henny Essenberg tel.
327698 of Pierre Tuning tel. 360355.

Exposities
Zaterdag 31 oktober:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog en (nieuw) Haarlemmermeerse verzetshelden in Crash Museum
in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug.
Open van 11 tot 16u.
31 oktober en 1 november:
* Thematentoonstelling ‘De Redding
van Aalsmeer’ in Historische Tuin,
ingang Praamplein. Open zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
van 12u. tot 17u.
Tot en met 8 november:
* Expositie in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg met schilderijen en
sculptures van 20 kunstenaars. Iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
* Olieverfschilderijen van Jannie
Harting en foto’s Seringenpark van
Sjaak Koningen in zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad.

Vergaderingen
Donderdag 29 oktober:
* Raadsvergadering in raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 2 november:
* Info-avond over bouw 9 woningen
langs Hornweg in De Mikado, Catharina Amalialaan v/a 19.30u.
Maandag 9 november:
* Wijkoverleg Oosteinde over Landelijk Gebied Oost met uitleg door
wethouder in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66 van 20 tot 22u.

Revue ‘777’ in Dorpshuis

culaire manier vertaalt zij het door
haar gevoel tijdens deze reizen! Het
is een speciale en avontuurlijke beleving. In de boekjes behorend bij
de tentoonstelling is informatie te
lezen over de diverse kunstwerken.
Er zijn ook magazines te koop met
prachtige foto`s over het werk van
Jackie Sleper. Een aanrader! Te bezoeken iedere donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.
De toegang is gratis.

Spanning, cabaret, jeugdvoorstellingen

Van alles in Crown Theater
Aalsmeer - De komende maand
naar het Crown Theater gaan is een
aanrader. Er is een ruime en gevarieerde keuze, voor elk wat wils en
voor iedere leeftijd wat. Op woensdag 4 november ‘Baantjer Live2’,
op donderdag 5 november cabaretier Jandino Asporaat met ‘Hoe dan
ook’, op donderdag 12 november de
musical ‘Spijt’, op zondag 15 november Jochem van Gelderen met ‘Verboden voor ouders’, op woensdag

Films/Toneel
Vrijdag 30 oktober:
* Bond Night in Crown Cinema rond
première film James Bond vanaf
18u. Film start 21.15u. Ook donderdag 29 oktober om 21.15u., zaterdag
14.15u., zondag 20.15u. en maandag
en dinsdag om 19.45u.
Zaterdag 31 oktober:
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Dinsdag 3 november:
* Film met inhoud bij Zin-Inn Doopsgezinde Gemeente, Zijstraat, 20u.
Zaterdag 7 november:
* Toneel door de Rijzenspelers ‘Alles
voor de tuin’. Ook op 13 en 14 november. Start voorstellingen 20.15u.
* Revue ‘777’ door Toneelvereniging
Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20.15u.
Ook op 13, 21 en 28 november.
Tot en met 8 november:
* Dagelijks films: Club van Sinterklaas, Hotel Transsylvanië, De
Sneeuwkoningin, Speurtocht Keet
en Koen, en De Boskampi’s. Voor
volwassenen: Ja, ik wil, Still Alice in
Crown Cinema, Van Cleeffkade.

Diversen
Donderdag 29 oktober:
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u. Iedere donderdagmiddag.
* Lezing Desanne van Bredero over
vluchtelingen uit Syrië in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 vanaf 20u.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Vrijdag 30 oktober:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 31 oktober:
* Kaartmarathon bij buurtvereniging
Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 10u.
* Veiling in Historische Tuin, ingang
Praamplein, vanaf 15u.
* Discozwemmen voor jeugd 6 tot 12
jaar in De Waterlelie, Dreef in teken
van Halloween van 19 tot 21u.
Zondag 1 november:
* Kennis maken met mindfulness
in The Beach, Oosteinderweg 247a
vanaf 14u. Info: info@yogaletta.nl
Maandag 2 november:
* Bijbellezing ‘Hoe God verscheen in
Saksenland’ in ‘t Baken, Sportlaan
86 van 14.30 tot 16.30u.
* Veiling bij Postzegelvereniging in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in Middelpunt, Wilhelminastraat,19.30u.
Dinsdag 3 november:
* Koffieochtend in Open Hof kerk,
ingang Sportlaan 86. Iedere dinsdag
vanaf 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 4 november:
* Inloop en ontmoeting in Oost Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan
van 9 tot 12u.
* Koffieochtend in de Spil, Kudelstaart vanaf 10u.
* Lezing kunstenaar Engelien v/d
Weijden in ‘t Baken, Sportlaan 86
vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
Donderdag 5 november:
* Thema-avond ‘Karma, lot en reincardinatie’ in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 20u.
Zaterdag 7 november:
* Edelsmid en glaskunstenaar Brigitta Seuters bij aanschuiftafel in
Huiskamermuseum, Van Cleeffkade
12 van 16 tot 18u.

Toneelvereniging Kudelstaart met

Jacky Sleper in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Nog tot en met 23 november is een bijzondere tentoonstelling te zien in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Kunstenaar
Jackie Sleper leidt bezoekers, met
haar tentoongestelde kunst, geïnspireerd op haar reizen naar China, Mexico en India, door een blauwe, gele en roze geschilderde ‘kamer’. Zo worden de sferen van de
drie landen ervaren.
Op een bijzonder en soms specta-

Muziek/Theater
Vrijdag 30 oktober:
* Energieke rock van band Dynamic
Gentlemen in de Bok, Dreef, 21u.
Zaterdag 31 oktober:
* Concert Koninklijk Toonkunstkoor in De Bloemhof, Hornweg vanaf 20.15u.
* Interkerkelijk Koor Aalsmeer in
Open Hof kerk, Ophelialaan v/a 20u.
Zondag 1 november:
* JJ Sharp met topband in The
Shack, Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.
* Trio Zazi bij Bob & Gon in The Club
in Studio’s Aalsmeer vanaf 15.30u.
* Zangeres Colette Wickenhagen
met saxofonist Robert Tuinhof bij
Nieuwe Meer, Stommeerweg, 16u.
Woensdag 4 november:
* Baantjer Live in Crown Theater
Aalsmeer vanaf 20u.
Donderdag 5 november:
* Cabaret van Jandino Asporaat in
Crown Theater Aalsmeer vanaf 20u.
Zondag 8 november:
* Saxofonist DJ & performer Robby
M in Westeinder Paviljoen v/a 16u.

Tot en met 22 november:
* Tentoonstelling ‘Reizen’ door Jackie Sleper in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Donderdag tot en met
zondag van 14 tot 17u.
Tot begin januari:
* Expositie Bob v/d Heuvel in gemeentehuis. Schilderijen en portretten. Te zijn tijdens openingstijden.
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.

18 november muziektheaterproject
‘Anthony Fokker’ en zaterdag 28 november Karel de Kok en de ‘Pakjeskluis van Sinterklaas’. Kaarten voor
alle voorstellingen zijn verkrijgbaar
via de website www.crowntheateraalsmeer.nl, via 0900-1353, maar
ook via Espago, Boekhuis, Primera in Aalsmeer en Marskramer Kudelstaart. Kijk voor tijden en het volledige programma, tot en met 8 mei
2016, op de website.

Kudelstaart - De spelers van Toneelvereniging Kudelstaart zijn bijna klaar voor opnieuw een spetterende revue. In het kader van het
lustrum 777 jaar Kudelstaart is een
revue geschreven rondom dit thema.
Zo kunnen bezoekers onder andere sketches verwachten over de 7
dwergen, wordt er gezocht naar de
7 zonden, is er iemand compleet
in de 7e hemel en bent u getuigen van een hilarische 77e verjaardag fuif. Dit alles wordt afgewisseld
met veelal bekende meezingers en
spectaculaire dans acts.
Wie bekend is met de revues van
TVK weet al jaren dat het zeer ver-

makelijk is en dus niet gemist mag
worden. Wie nog niet eerder geweest is, nodigen de spelers van
harte uit om zo’n ongedwongen
avond uit met een gezellig drankje na afloop eens met eigen ogen te
komen bekijken en beleven.
De revue ‘777’ gaat zaterdag 7 november in première en wordt tevens
gespeeld op vrijdag 13 en de zaterdagen 21 en 28 november in het
dorpshuis te Kudelstaart. De zaaldeuren zullen om 19.30 uur open
gaan en de voorstelling begint om
20.15 uur. Kaarten zijn te koop bij
Gall&Gall Kudelstaart en bakkerij Vooges in Aalsmeer centrum en
kosten 10 euro per stuk.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

AANBIEDING:

Klassiek gitaar
'Gomez' 3/4
€ 69,-

Kleurige ukelele's
vanaf € 29,95

Stevige lessenaar
'Boston'
€ 29,95

Uitgebreid
assortiment
muziek(les) boeken

NIEUW:

TIP:

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Edelsmid Brigitta Sueters
te gast bij aanschuiftafel

Gerard Joling en hits Bob
Dylan bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Zaterdag 7 november is
edelsmid en glaskunstenaar Brigitte
Sueters te gast bij de aanschuiftafel om te komen vertellen over haar
werk. Brigitta houdt van barokke
vormen en dat is duidelijk terug te
zien in haar creaties. Haar sieraden
toonde zij met veel succes op prestigieuze beurzen, maar omdat zij ook
van verandering houdt, zijn er nu
dan ook de kleurrijke glasschilderijen. Hoe deze tot stand komen is
de moeite van het luisteren waard.
Haar transparante schilderijen zijn
wonderschoon, met zoveel geduld

Aalsmeer - De lokale omroep van
Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving
verzorgt al bijna 25 jaar wekelijks
zeer aantrekkelijke programma’s.
Informatie, amusement, actualiteiten, human interest, sport, cultuur
en nog veel meer. Ook komende
week kunt u weer het nodige verwachten van de vrijwilligers van Radio Aalsmeer. Maandag 2 november
vanaf 19.00 uur zal het programma
‘Door de Mangel’ de 100e gast ontvangen en dat wordt niemand minder dan de bekende Aalsmeerder
Gerard Joling! Mocht u Gerard een
vraag willen stellen, dan kunt u dat
doen door een mailtje te sturen naar
studio@radioaalsmeer.nl of via Twitter: #DoordeMangel.

en precisie gemaakt. Daarnaast
heeft Brigitta geen alledaags leven
achter de rug. Zij studeerde Japans,
trouwde met een diplomaat woonde jaren op de Filippijnen en in New
York. De liefde bracht haar naar
Aalsmeer waar zij nu met haar gezin woont. Zoon Sebastiaan is een
muzikaal natuurtalent en haar echtgenoot de pianist Adri Groenveld.
Kortom, ook dit keer zal in Het Huiskamermuseum weer veel boeiends
over de (aanschuif)tafel komen. Het
adres is van Cleeffkade 12a, de tijd
van 16.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag klassiek tijdens concert

Koninklijk Toonkunstkoor
Aalsmeer in de Bloemhof
Aalsmeer - Het Koninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer verzorgt zaterdag 31 oktober een optreden in
de Bloemhof. Het koor voert twee
klassieke werken uit: van Joseph
Haydn de Nelson-mis en van Wolfgang Amadeus Mozart het Requiem. Beide componisten konden
het heel goed met elkaar vinden
en zij beïnvloedden elkaar bij diverse composities, hoewel Haydn ruim
30 jaar eerder was geboren. Haydn
leefde lang genoeg om de veroveringstochten van Napoleon meegemaakt te hebben en zijn Nelson-mis
is dan ook opgedragen aan de Engelse admiraal, die de vloot van Napoleon wist te verslaan. Haydn zelf
gaf de mis echter het motto mee:
‘mis in angstige tijden’. Mozart werd
slechts 35 jaar oud en hij was niet in

staat om het requiem zelf te voltooien, dat werd gedaan door Süssmayr
op aanwijzingen en aantekeningen
van Mozart. Het koor wordt begeleid
door het Holland Symfonie Orkest
en vier solisten verzorgen de solozang: Henriette Feith (sopraan), Arco Mandemaker (tenor), en Donald
Bentvelzen (bas) waren al eerder in
Aalsmeer te horen. Nieuw is Liduin
Stumpel (alt). Het geheel staat onder leiding van dirigent Nico Philipp
Hovius. De zaal is om half acht open
en het concert zaterdag begint om
20.15 uur. Bezoekers die met de auto komen kunnen gebruik maken
van het parkeerterrein van de firma Burggraaf, ook aan de Hornweg.
Het parkeerterrein van de Bloemhof
is door werkzaamheden niet volledig beschikbaar.

Voorstelling 4 november Crown Theater

Peter Tuinman inspecteur
De Cock in Baantjer Live

Aalsmeer - Peter Tuinman heeft een
lange staat van dienst als acteur en
toneelspeler. Momenteel staat hij
op de planken met deel twee van
Baantjer LIVE en is op 4 november
te zien in Crown Theater Aalsmeer.
We mochten hem een paar vragen
stellen. Hoe hij aan deze prachtige
rol gekomen was bijvoorbeeld. Tuinman: “Nou dat is wel heel bijzonder
gegaan; wijlen Piet Römer, die natuurlijk bekend stond als de écht De
Cock mét C.O.C.K. heeft ooit eens laten vallen dat hij Baantjer naar het
theater wilde halen. Dat is er nooit
van gekomen. Producent Erwin van
Lambaart is dat te oren gekomen
en heeft contact met de familie opgenomen. Met name met Piet, de
zoon van Peter. Over wie de rol van
zijn vader dan moest spelen kwam al
vrij snel mijn naam. Ik vond het wel
een uitdaging. Ik moest natuurlijk
aan het beeld voldoen dat de Nederlanders hadden van de hoofdinspecteur, maar de eerste keer dat ik in de
rol zat en opkwam moest zelfs Peter
Römer even slikken. De gelijkenis is
treffend. Missie geslaagd.” Peter Römer heeft ook een rol in het stuk. Hij
speelt commissaris Buitendam. Assistent Vledder wordt gespeeld door
de knappe Beau Schneider. Peter:
“Naast de hoofdrolspelers is er een
compleet nieuw team. Jonge mensen die verbazingwekkend goede
acteerprestaties leveren moet ik zeg-

Film met inhoud
bij Zin-Inn
Aalsmeer - Lekker een avondje
naar een film met inhoud? Kom dan
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
heeft op dinsdag 3 november weer
een filmavond. De Zin-Inn toont een
aantal keer per jaar filmhuisfilms
en biedt mogelijkheid tot discussie
achteraf. Voor informatie over de titel of inhoud van de film en de filmagenda kan een mail gestuurd worden naar filminn@dgaalsmeer.nl.
De vrijwillige bijdrage is 5 euro per
persoon, inclusief koffie of thee. De
zaal is open vanaf 19.30 uur. De film
begint om 20.00 uur. Adres: Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55.

gen. Het is een compleet nieuw verhaal. Spannender dan de vorige keer.
Je moet het ook niet zien als een
normale theatervoorstelling. Je kunt
als publiek meedoen om een moord
op te lossen. Dat begint al bij aanvang en gaat door in de pauze. Het
is echt iets unieks om mee te maken.
Telkens wordt het publiek om advies
gevraagd. Ook voor ons is het leuk,
want het is iedere avond anders. We
moeten flink improviseren.” Vanaf
welke leeftijd is dit leuk? Peter: “Nou
je moet niet met kleuters de zaal inkomen, maar achtjarigen zullen het
al begrijpen. Grappig om te zien dat
kinderen heel goed meedoen, maar
de hele zaal is betrokken hoor.”
Kaartjes
Peter Tuinman is niet eerder in Crown
Theater Aalsmeer geweest en heeft
zin om er te spelen. “De studio’s ken
ik natuurlijk wel, maar jullie theater
nog niet. Spannend. Na de voorstelling komen we graag naar de foyer
om met mensen op de foto te gaan
en om een drankje te doen.” Wilt u
met Peter Tuinman, Peter Römer of
Beau Schneider vastgelegd worden
op de gevoelige plaat? Schaf dan nu
uw toegangskaartjes aan via www.
crowntheateraalsmeer.nl of via de
verkooppunten Espago, Het Boekhuis en Primera in Aalsmeer, Marskramer in Kudelstaart, Ten Hoope in
Uithoorn en de Gemakswinkel in Leimuiden of aan de kassa van het theater. Baantjer LIVE 2 wordt gespeeld
op woensdag 4 november om 20.00
en is een voorstelling die u beslist
gezien moet hebben!
Door Miranda Gommans

Lezing Engelien
in Het Baken
Aalsmeer - Op woensdag 4 november is Engelien van der Weijden uit
Kudelstaart te gast in de Open Hof
Kerk. Zij is bekend in de Aalsmeerse Kunstkring en neemt deel aan de
Kunst-route van Aalsmeer en aan
die van Zijdelveld-Uithoorn en aan
vele andere exposities. Ze heeft veel
opgestoken bij verschillende opleidingen en werkzaamheden, maar
lange tijd heeft ze geschilderd vanuit het ‘niet weten’. Zij werkt puur op
inspiratie. De laatste jaren komt deze inspiratie vooral uit Bijbelse teksten en gebeurtenissen, zoals Psalmen, Hooglied en de kruisiging van
Jezus. Aan de hand van dia’s en
meegebrachte schilderijen en tekeningen vertelt Engelien over de verandering in haar leven als kunstenares en over haar mooie kleurrijke werk. Meer over Engelien is te
vinden op www.engelienvanderweijden.nl. Aanvang 20.00 uur, inloop
met koffie of thee vanaf 19.45 uur
in Het Baken, ingang Sportlaan 86.

Kruisbestuiving kleuren en
natuur in Historische Tuin
Aalsmeer - Het afgelopen jaar is
er vanuit het Boekhuis een kleine kleurgemeenschap in Aalsmeer
ontstaan. Samen kleuren is enorm
populair en leerzaam. Kleuren is
een soort dagdromen, rustgevend
en creatief. Kunstdocent Annefie
van Itterzon ontwikkelde workshops
over de symboliek van kleur. In haar
lessen bespreekt ze de kleurkunst
door de eeuwen heen. Ze zet daarmee hoog in en streeft naar een
kruisbestuiving tussen kleurplaat,
natuur en vrije expressie. Zo sluipt
de creativiteit van de maker er vanzelf in; kleurplaat of kunstwerk dat
maakt niet uit.
Om kleurcontrast te begrijpen worden echte bloemen en planten onder de loep genomen. En waar kan
dat beter dan op de Historische Tuin

in Aalsmeer. Reden voor het nieuwsprogramma Een Vandaag om op 21
oktober een item te maken over de
kleurfans in Aalsmeer. In een plantenkas werd een atelier ingericht,
met bovenlicht op de spectaculaire kleuren van dahlia’s. De pentekeningen uit het boek ‘Mijn Geheime tuin’ van de Schotse kunstenares Johanna Basford, vallen samen
met de sfeer op de Historische Tuin.
Kleurfans in Aalsmeer van 8 tot 88
jaar brachten hier verfijnd hun tekeningen tot leven.
Hersenwetenschapper Erik Scherder beweerde in Een Vandaag dat
kleuren goed is voor het brein. Aanmelden voor de winterworkshops
kan in het Boekhuis van Aalsmeer.
Deze zijn op 9 en 23 november en
op 10 en 29 december.

Leer breien en haken bij
de Werkschuit Aalsmeer
Aalsmeer - De cursus breien en
haken gaat op maandag 9 november van start bij de Werkschuit
Aalsmeer. Breien en haken is een
heel ontspannende bezigheid, het
is gemakkelijk te combineren met
gezelligheid. De mogelijkheden zijn
eindeloos, een tas haken, een poef
breien of zelf ideeën uitwerken. Met
heel veel materialen valt er te breien en te haken. Onder deskundige
begeleiding van docente Inez gaan
de cursisten aan de slag. De cursus
bestaat uit vier lessen. Voor meer informatie of inschrijving: www.gklein.
org/wsa of telefonisch Marion Buc-

kert: 06-11864861, Margot Tepas:
06-12459347.

Twitterhit
In Vrijdagavondcafé vanaf 21.00 uur
ontvangt Ron, die deze week met

De Rijzenspelers speelt
‘Alles voor de tuin’

u dan ook zeker wat van uw gading
kunnen vinden. De complete veilinglijst staat op de website van de
vereniging (www.postzegelverenigingaalsmeer.nl) uiteraard met veel
scans en foto’s van de aangeboden
kavels.
Verzameling Paddenstoelen
Verder zijn er circa 100 nieuwe stokboeken met zegels voor slechts 5
cent om in te snuffelen. Ook kunnen
op deze avond lootjes gekocht worden voor een van de vele planten.
Tevens is er een verzameling te zien
van de heer van Meurs over ‘Paddenstoelen’. Echt de moeite waard.
Er is uiteraard koffie en een drankje
verkrijgbaar en er is volop parkeergelegenheid, dus kom gerust langs.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Hoe konden zij dit begrijpen?
Aalsmeer - De toenemende dodental aan de buitenmuren van Fort
Europa schokt de publieke opinie diep. De Belgische dichter des Vaderlands Charles Ducal heeft het niet over mensensmokkelaars, maar
richt de lamp op onze beschaving. Recht op migratie is een fundamenteel mensenrecht. In theorie. Elke verdronkene – horen we het? – is
een schreeuw om minder eigenbelang en meer geweten.
Michelle De la Haye
Hoe konden zij dit begrijpen?
Aan land gegaan toen zij huizen zagen en afleidden dat daar mensen woonden.
Aan wie men een brood kon vragen, water, een bed, een bussel stro desnoods.
Die wilden luisteren naar hun verhalen met geduldige oren en een warm oog.
Maar welke god had deze wezens geschapen, die van hun angst de bewijzen
vroegen.
Hun wanhoop afwezen op grond van artikel zoveel?
Die hun boot weer de storm in joegen?
Hoe konden zij weten dat dit het deel van de wereld was dat zich zat had
gegeten, aan de tafels die zij waren ontvlucht?
Hoe konden zij hopen het brood te zien breken?
De huizen stonden verzadigd
Met volle vuilnisvaten, gestoord in hun rust.
En eisten dankbaarheid voor elke kruimel van hun beschaving,
Zich van geen schuld bewust.
Charles Ducal
België 1952

‘Let’s go’ belt met stoomboot
Joey en Kim sluiten de maand oktober prettig af met ‘Let’s Go!’ Tussen
18.00 en 19.00 uur op vrijdag 30 oktober ontvangen zij weer gezellige
gasten en hoor je favoriete muziek.
Daniëlle komt langs met ‘Daniëlle’s
Kinderkeuken’. Ze vertelt wat je allemaal kan doen met pompoen! Natuurlijk kan je hem uithollen maar je
kan er ook iets lekkers mee maken!
Scoutinggroep Tiflo komt weer gezellig langs. Zij hebben het zaterdag
31 oktober erg druk met hun jaarlijkse actie. Ook heeft Kim een heel
bijzonder telefoonnummer gekregen welke weleens afkomstig kan
zijn van de stoomboot! Van wie dat
nummer is?

Bob Dylan en politiek
Aanstaande zaterdag 31 oktober
is het weer tijd voor een special bij
‘Sem op Zaterdag’. Deze keer is Dick
Kuin te gast bij Sem. Dick heeft muziek van songwriter Bob Dylan bij
zich, zowel door Dylan zelf gezongen als performers die Dylans muziek gecoverd hebben. Uiteraard
aandacht voor het aandeel dat Bob
Dylan heeft in de ontwikkeling van
de Amerikaanse muziekcultuur. Het
belooft een luisterenswaardig uur
te worden zaterdag vanaf 11.00 uur.
In het daarna volgend programma
‘Aalsmeer Politiek’ (vanaf 12.00 uur)
zal komende zaterdag de fractie van
Aalsmeerse Belangen (AB) hun licht
laten schijnen op de gemeentelijke
politiek van afgelopen week. Radio
Aalsmeer is de lokale omroep van
Aalsmeer en omgeving. De omroep
is te beluisteren via 105.9 FM in de
ether, 99.0 FM op de kabel en via de
livestream op de website: www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook

Drie avonden toneel in De Reede

Veiling Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 2 november houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer een grote veiling in Het
Parochiehuis aan de Gerberastraat
6. De avond begint om 20.00 uur,
maar de zaal is al om 19.15 uur open
om te kunnen kijken wat er op deze avond aan postzegels en munten wordt aangeboden. Begonnen
wordt met het aanbod van zo’n 200
kavels Nederland, gebiedsdelen en
vele leuke postfrisse series uit andere landen.
Vervolgens is er een fantastisch
aanbod van ruim 130 kavels met allerhande materiaal. Daaronder leuke jaarsets met munten, verzamelingen van met een diversiteit aan
postzegelboekjes, series, velletjes
kinderblokken en velletjes kerstblokken. Uiteraard ontbreken in deze veiling ook de – al dan niet gevulde - stockboeken en albums niet.
Daarnaast uiteraard de nodige enveloppen, FDC’s en partijtjes en ook
veel kavels met kistjes en zakken
(afgeweekte) zegels. Veel van deze kavels hebben (te) lage inzetprijzen. Daarbij kavels waaraan u dagen, of wellicht weken, uitzoekplezier kunt beleven. In deze veiling zult

Bond-toer
Donderdag 29 oktober zendt ‘Halte
Zwarteweg’ geen interview uit, maar
een uur lang is muziek te beluisteren rond het thema James Bond.

Deborah presenteert ,onder andere Hanbaltrainer René Romijn van
handbalvereniging FIQAS over de
prestaties van het heren 1 en dames 1 team maar ook over een speciale actie die is opgezet voor de
club. Verder de maandelijkse social media rubriek om exact 22.22
uur van Deborah met al hetgeen
opviel op Twitter, Facebook en linkedin met vermelding van Aalsmeer
of Kudelstaart. En natuurlijk is er
de wekelijkse Twitterhit. Ron is opzoek naar jouw favoriete James
Bond Filmtrack. Wat was jouw favoriet 007-hit? Geef het door via Twitter: @vrij_avondcafé of via de Facebookpagina van Vrijdagavondcafé
en maak kans op een set van 2 filmkaarten in Bioscoop Aalsmeer om
naar de film te gaan.

Rijsenhout - ‘Alles voor de tuin’, van
Edward Albee wordt het blijspel dat
de Rijzenspelers op 7, 13 en 14 november gaan opvoeren in dorpshuis
De Reede in Rijsenhout. Een uitdaging, zoals de Rijzenspelers meerdere uitdagingen zijn aangegaan
zoals ‘Wachten op Godot’ en ‘Zadelpijn en ander damesleed’. Stukken van allure welke met veel succes werden opgevoerd door deze
veelzijdige vereniging. ‘In alles voor
de tuin‘ draait het om status en geld
en een mooie, maar flinterdunne en
bedrieglijke buitenkant. Richard en
Jenny leven boven hun stand. Het
groene gras bij de buren blijkt een
belangrijke drijfveer te zijn. Om gelukkig te zijn moet je immers in een
duur huis wonen met een prachtige tuin en lid zijn van een dure club.
Jenny wil er wel een baantje bij. Richard, behoudend als hij is, vindt
dat niks. Jack, een zeer rijke, enigszins excentrieke buurman (schildert
portretten van vrouwen), wil wel
meewerken aan een oplossing voor
de financiële problemen van het
echtpaar. Als de buren dan ook hun
rol gaan meespelen, blijkt dat ‘schijn
bedriegt’. Een thema dat in elk goed
toneelstuk een hoofdrol speelt.
Edward Albee staat bekend om

zijn voorliefde om in de fatsoenlijke wereld van de gegoede burgers
te prikken. Albee breekt in 1963 internationaal door met ‘Who’s afraid
of Virginia Woolf’. Uit al zijn stukken blijkt zijn interesse voor het falen van menselijke relaties, hetgeen
hij vooral toeschrijft aan de maatschappij. ‘Alles voor de Tuin’ (1968)
is een onbarmhartige tekening van
een hedendaagse ‘beschaafde’ samenleving, waarin veel geoorloofd is
om aan het alles zaligmakende geld
te komen. Volgens de principes van
Mevr. Spencer moet je ‘de dingen
die moeilijk zijn om mee te leven,
maar zien te vergeten’. Alles voor
de tuin’ is niet zomaar een oppervlakkige zedenkomedie met wat absurde plotwendingen. Het is een regelrechte aanval op burgerlijke zelfgenoegzaamheid, waarin de personages zich uiteindelijk verliezen in
geldzucht, discriminatie, dronkenschap en uiteindelijk in een catastrofe... De regie is in handen van
Ton Offerman.
Kaarten zijn voor 10 euro verkrijgbaar via de website: www.rijzenspelers.nl, telefonisch: 0297-327840 of
aan de kassa op de avonden van de
uitvoering. Aanvang alle avonden:
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Oproep: Ga naar Crown Cinema!
Aalsmeer - Een oproep aan inwoners Aalsmeer: “Ga eens naar
Crown Cinema. Ik had afgelopen
zondag een uurtje over en ben naar
de film Pan geweest. Drie dimensionaal, dus je ziet de dingen ‘echt’
op je afkomen. Aardige jongeman
die de kaartjes verkocht. De film
was in de grote zaal met 720 stoe-

len. Ik was er en een moeder met
haar zoontje. Binnenkort wordt hier
de nieuwe James Bond gedraaid.
Ga in eigen dorp naar de film. Het
zou jammer zijn dat zo’n mooie locatie niet behouden blijft door gebrek aan belangstelling.”
Jan Tas,
Uiterweg 131, Aalsmeer.

Interkerkelijk Koor in concert
Aalsmeer - Op zaterdag 31 oktober geeft het Interkerkelijk Koor
Aalsmeer een concert ter gelegenheid van haar 15 jarig bestaan in de
Open Hof kerk in de Ophelialaan.
Aan het concert verlenen de Herman Singers medewerking, evenals
organist Theo Griekspoor, een kla-

rinettist, een fluitiste en een celliste. Het concert begint om 20.00 uur
en de toegang is gratis. Wel wordt
een collecte gehouden om de kosten te dekken. Het Interkerkelijk
Koor Aalsmeer staat onder leiding
van André Keessen. Iedereen is van
harte welkom.
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Overdracht voorzittershamer

voor alle senioren vanaf 55+

Robbert-Jan van Duijn weer
fractievoorzitter van CDA

Aalsmeer - De voorzittershamer
van de fractie van het CDA Aalsmeer
en Kudelstaart is weer in handen

van Robbert-Jan van Duijn. Tijdens
een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 20 oktober nam Robbert-Jan
van Duijn de taak over van waarnemend fractievoorzitter Dirk van
Willegen. In juni 2015 keerde Robbert-Jan van Duijn na een afwezigheid van enkele maanden terug in
de gemeenteraad. De eerste maanden na zijn terugkeer heeft RobbertJan van Duijn gebruikt om zich volledig in te lezen in de actuele politieke situatie. Dinsdag 20 oktober
was het moment gekomen dat Dirk
van Willegen de hamer terug kon
geven aan fractievoorzitter RobbertJan van Duijn. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 29 oktober zal Robbert-Jan
van Duijn dan ook weer optreden
als woordvoerder namens de CDA
Aalsmeer en Kudelstaart fractie.

Shoppen, beleven en genieten

Ladies Event voor goed
doel in de Emergohal
Amstelland - Aanstaande zondag
1 november vindt de jubileumeditie plaats van het Amstelveens Ladies Event in de Emergohal te Amstelveen. Het evenement biedt alles
voor de vrouw met ruim 100 beursstands, demonstraties, modeshows,
dans en muziek, workshops en fotomomenten. En de toegang is gratis! Dit jaar heeft het evenement een
heel speciaal doel, namelijk geld inzamelen voor de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Cystic Fibrosis, oftewel taaislijmziekte,
is een erfelijke, progressieve ziekte met beperkte levensverwachting.
Vooralsnog is er geen medicatie om
te ziekte te stoppen.
Er wordt wel volop onderzoek gedaan, maar hier is geld voor nodig.
Interesse om onderzoek te steunen
of meer weten over Cystic Fibrosis?
Neem dan een kijkje op www.ncfs.nl
of SMS nu ‘Amstelveen’ naar 4333
en doneer 2 euro aan het onderzoek

naar medicatie voor Taaislijmziekte.
Honderd procent van iedere donatie gaat naar het onderzoek en levert een waardevolle bijdrage aan
een beter leven.
Het Amstelveens Ladies Event is
open van 12.00 tot 17.00 uur voor iedereen; man, vrouw, jong en oud.
Natuurlijk vind je er make-up, huidverzorging, kleding en sieraden,
maar het aanbod is veel groter. Zo is
er ruimte voor coaching en een spiritueel advies en zijn er tal van verrassingen. Ook voor de vrijetijdsbesteding en het interieur is dit evenement het goede adres. Met recht
één van de leukste uitjes in de regio om te shoppen, te beleven en te
genieten. Kijk op www.amstelveensaladiesevent.nl voor de complete
lijst met exposanten, het programma en de beursplattegrond. Beleef
een gezellige middag uit op het Amstelveens Ladies Event en steun het
goede doel.

Winter bingo in wijkpunt ´Voor Elkaer’
Op donderdag 12 november is er een Winter bingo in wijkpunt `Voor
Elkaer´ in Kudelstaart. Het begint om 14.30 en duurt tot ongeveer 16.30
uur. De kosten bedragen € 10,00 p.p, maar dan heeft u ook wat! Deelname aan de Bingo, dus geen losse loten verkoop en natuurlijk een kopje
koffie of thee bij binnenkomst. Er zijn o.a twee dinerbonnen à €25,00 te
winnen. En nog meer leuke prijzen in 5 bingo rondes Geeft u zich op?
Dan kan dat bij één van de gastvrouwen of bellen met 0297820979.

Winters plezier op Poldermeesterplein

Schaatsen en meer vrijdag
en zaterdag in Oosteinde
Aalsmeer - Komend weekend staat
winkelcentrum
Nieuw-Oosteinde
niet in teken
van Halloween, maar in het teken van winters plezier. Vrijdag 30
en zaterdag 31 oktober ligt er een
schaatsbaan op het Poldermeesterplein. Van 15.00 tot 20.00 uur op
vrijdag 30 oktober en van 10.00 tot
16.00 uur op zaterdag 31 oktober
kan eenieder hiervan gebruik maken.
Kom vrijdag of zaterdag met de hele
familie naar het Poldermeesterplein,
want rond de ijsbaan is er van alles te beleven. Restaurant 8cht van
de Pontweg zorgt voor overheerlijke

erwtensoep, warme chocomel, hotdogs en poffertjes. Ook zijn er diverse kraampjes met leuke artikelen zoals: Anita’s Choice, Bizzy B,
Herballife en andere, maar ook de
winkeliers houden hun deuren open
en trakteren op leuke aanbiedingen. Het plein is inmiddels al voorzien van sfeervolle kerstverlichting,
waardoor het ‘s avonds goed vertoeven en gezellig is op het Poldermeesterplein. Kom schaatsen, geniet van al het lekkers en profiteer
van de diverse winteracties. De ondernemers van Nieuw-Oosteinde
zien u graag dit weekend op ‘hun’
Poldermeesterplein.

Kennis maken met Hana
Ike Battle in Aalsmeer
Woningen in ‘hart’ Rijsenhout
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Met het plan Rozenhof wordt
het terrein aan de Schouwstraat in
het centrum van Rijsenhout herontwikkeld tot voornamelijk woningbouw. Het plein dat gerealiseerd
wordt krijgt een dorps karakter met
verschillende functies om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij het bestaande centrum.

Jaarlijkse vlootschouw Meerlanden

Aalsmeer - Veel animo was er afgelopen zaterdag 24 oktober voor
de pompoenen speurtocht van
‘Meer Aalsmeer’ voor kinderen in
het Centrum. Meer dan 140 jongens
en meisjes kwamen met hun ouders
naar het dorp om deel te nemen
aan deze activiteit in het teken van
Halloween. Een groot aantal kwam
verkleed en omdat bij Halloween
griezelen hoort was het dorp in de
middag goed gevuld met heksen,
spookjes, duiveltjes en andere griezels. Voor aanvang van de speurtocht kregen alle deelnemers een
‘tattoo’ van een spin op hun wangen
geschilderd. Spannend!
Voor de zesde keer vond de speurtocht in de winkelstraten plaats en
het was opnieuw een gezellig feest!
In verschillende etalages waren
pompoenen verstopt en deze moesten gevonden worden door de jongens en meisjes. Vrolijk gingen allen op pad met op zak of in de hand
een zakje griezelsnoep, waarop getrakteerd werd bij aanmelding in de
deelnemerskraam. En er was nog
meer lekkers. Bij de slager kon verse pompoensoep geproefd worden
en bij de ijssalon pompoenijs, ook
door ‘grote’ bezoekers.
Hoofdprijs voor Joey
Bijna alle kinderen wisten alle pom-

poenen te vinden. Direct na afloop
van de speurtocht werden de prijswinnaars getrokken en gebeld. De
prijzen die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende winkeliers in Aalsmeer Centrum, konden
zaterdagmiddag meteen opgehaald
worden. De hoofdprijs, vier toegangskaartjes voor Artis, is gewonnen door de zesjarige Joey Sparnaaij uit Aalsmeer. Hij was heel blij
met zijn prijs, maar ook de vele andere prijzen zoals kaartjes voor het
Crown Theater, pannenkoeken eten,
een fietscomputer, een fotoshoot,
kappersbon en een taartje vielen in
de smaak bij de prijswinnaars.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Filmavond in Zorgcentrum Aelsmeer; Stiefbeen en zoon
Woensdag 4 november is er een filmavond van Stiefbeen en zoon
´een avondje terug in de tijd´. Dit wordt gedraaid in de grote zaal van
Zorgcentrum Aelsmeer. Om 19.30 uur zal de film van start gaan! Kent u
ze nog? En vindt u het ook leuk om nog eens te bekijken, kom dan
gezellig langs.

Bloemschikken en performen

Rijsenhout - In samenwerking met
architectenbureau Visser en Bouwman heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling het plan Rozenhof ontwikkeld. Op het voormalige Centurion-terrein gaan 22 rijwoningen,
2 nul-trede woningen, 8 bovenwoningen en 2 commerciële ruimten
gebouwd worden. Het plan scoort
bijzonder goed op de onderdelen

Heksen, duivels en griezels
bij pompoenen speurtocht

‘Activiteiten inloopcentrum Kudelstaart!’
Donderdag 5 november a.s. hebben we vanuit het inloopcentrum Kudelstaart een Musica activiteit in het groot! We starten om 14.00 uur met
koffie en van 14.30 - 15.30 uur gaan we kijken naar Dorus, de leukste
sketches, filmfragmenten en liedjes van ‘onze gabber’.
Kom gezellig langs! Deelname aan de activiteit is gratis. Consumpties
zijn voor eigen rekening.
Het nieuwe jaar, 2016 komt alsmaar dichterbij. Om het nieuwe jaar
kleurrijk en creatief in te gaan, starten we donderdag 5 november
tijdens de creatieve activiteit, met het maken van een eigen kalender. U
ontvangt een kalender op A3 formaat met leuke afbeeldingen, die geïnspireerd zijn op het populaire ‘kleuren voor volwassenen’ en ‘mandala’s’.
In de komende 7 weken kunt u zowel op het Inloopcentrum als thuis
met uw eigen kalender aan de slag. Daarnaast bent u natuurlijk ook vrij
om met een schilder- of tekenwerk aan de slag te gaan.
Wij vragen voor het gebruik van de materialen en de kalender 5 euro. U
bent van harte welkom bij het Inloopcentrum Kudelstaart, donderdagochtend 10.00-12.00 uur, gevestigd in het wijksteunpunt ‘Voor Elkaer’.
Bezoekadres Nobelhof 1, Kudelstaart. Tel. 06-83441313 voor meer
informatie

Gladheidbestrijders klaar
voor het winterseizoen
Rijsenhout - De afgelopen week
vond bij Meerlanden in Rijsenhout,
Hillegom en Lisse de jaarlijkse vlootschouw van het materieel voor de
gladheidbestrijding plaats. Dit materieel wordt ingezet op de wegen en fietspaden in de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom
en Lisse en bij bedrijven in deze regio. Samen met leverancier Schuitemaker controleerden de chauffeurs
en coördinatoren al het materieel op
een goede werking. Hierna bouwden
de chauffeurs hun voertuigen op met
de strooimachines en reden ter controle de verschillende strooiroutes.
Met het uitzetten van ruim 250 zoutkisten in Aalsmeer, Haarlemmermeer
en Heemstede in de komende weken en het aanvullen van de voorraden strooizout en pekelwater is het
team klaar voor het komende winterseizoen.
Samenwerking
Ieder jaar voert Meerlanden voorafgaand aan het zogenaamde gladheidseizoen een technische controle
uit op de 55 weg- en fietspadstrooiers. Vervolgens rijden alle chauffeurs
hun strooiroute om te controleren
of deze geen obstakels kent, die de
gladheidbestrijding kunnen belemmeren. In overleg met de coördinatoren en gemeenten worden deze routes vervolgens eventueel aangepast
en vastgesteld. Meerlanden werkt in
de gladheidbestrijding samen met
onderaannemers PC van der Wiel,
Vrijbloed Transport, Roodenburgh en
De Jong Transport. Daarnaast worden medewerkers van De Waterwolf en de AM Groep ingezet bij het
handmatig strooien op bijvoorbeeld
bruggen. Bij extreem winterweer kan
Meerlanden tenslotte een beroep
doen op extra veeg- en borstelmachines van de Meerboeren.
Oog voor milieu

Ook in het bestrijden van gladheid
is Meerlanden samen met de opdrachtgevende gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Een deel van het materieel rijdt op groengas, opgewekt uit
GFT-afval. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater. Bij de natzoutmethode wordt het
zout gemengd met pekelwater en op
de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout
nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden uit het eigen
composteringsproces van GFT-afval. Tenslotte worden de voorraden
steenzout, nadat ze zijn opgebruikt,
vervangen door BIO-zout. BIO-zout
is een restproduct uit de vervaardiging van biobrandstof.
Grootste areaal van Nederland
Vanuit Rijsenhout, Hillegom en Lisse coördineert Meerlanden met
een team van zo’n tachtig mensen
de gladheidbestrijding voor de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Heemstede, Hillegom en Lisse en bedrijven in
deze regio en voert dit uit. Dit werk
doet het team naast hun reguliere
baan. Bij elkaar bedient Meerlanden
hiermee het grootste areaal aan gemeentelijke wegen van Nederland.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
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Aalsmeer - Holland Web en de
brancheorganisatie voor de groothandel in bloemen en planten VGB
organiseren voor het eerst een Hana Ike Battle tijdens de Trade Fair
en IFTF op donderdag 5 en vrijdag
6 november. In de Hana Ike Battle,
overgewaaid uit Japan, vermaakt
een groep arrangeurs het publiek
met de meest verrassende bloemcreaties. De Battle is een wedstrijd
tussen telkens twee deelnemers
die een vaas opmaken met, de deze keer door Hilverda Kooij beschikbaar gestelde, bloemen of planten. Met alleen een schaar moeten de arrangeurs binnen vijf minuten het arrangement maken. Vervolgens is het aan de toeschouwers in
de zaal om te bepalen welke performance ze het leukste vonden en
wie de winnaar is. Tijdens de Hana
Ike Battle gaan Japanse arrangeurs
de strijd met elkaar en met Nederlandse collega’s aan. Ook een aantal niet-arrangeurs durft de uitda-

ging aan. De naam Hana (bloem)
Ike (leven) staat voor passie en creativiteit met bloemen en dat is precies wat de deelnemers aan de Battle met elkaar gemeen hebben. De
performance tijdens de Battle draait
om snelheid, creativiteit en vernieuwing. De Europese Hana Ike Battle is een initiatief van Holland Web
en de VGB in samenwerking met de
Japanse Hana Ike Battle organisatie.
Veredelaars, bloemisten, handelaren en andere mensen met passie
voor bloemen worden aangemoedigd om kennis te komen maken
met deze vernieuwende manier van
bloemschikken. Hana Ike Battle’s
worden georganiseerd op donderdagmiddag 5 november om 14.00
uur in het Flora Holland House op
de Trade Fair in Aalsmeer en 15.30
uur in het Auditorium van de IFTF
in Vijfhuizen. En vrijdag 6 november
om 12.00 uur bij Hilverda De Boer
en om 18.00 uur in het Boerma Instituut, beiden in Aalsmeer.

Bekendmakingen nu ook
op www.overheid.nl
Aalsmeer - Hoe weet u of uw buurman een vergunning heeft aangevraagd voor een verbouwing of het
kappen van een boom? De gemeente vindt het belangrijk inwoners
goed te informeren over zaken die
hen directe leefomgeving aangaan.
Vanaf 4 november publiceert de gemeente alle officiële publicaties en
bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Deze landelijke
website is onderdeel van www.overheid.nl. Burgemeester Jeroen Nobel, portefeuillehouder dienstverlening: “Op deze manier maken we informatie makkelijk toegankelijk voor

inwoners en ondernemers. Ze hoeven niet langer allerlei kranten door
te bladeren, maar kunnen snel en
op elk moment bij de gewenste informatie op hun tablet, pc of mobiele telefoon. Om het nog makkelijker
te maken kunnen mensen via email
of een app op de hoogte blijven van
nieuwe ontwikkelingen in hun omgeving.” Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op de
mededelingenpagina in de krant
plaatsen. En bij de balie Bouwen &
Vergunningen in het gemeentehuis
zijn alle omgevingsvergunningen op
te vragen en in te zien.

Korte presentatie door wethouder

Wijkoverleg Oosteinde over
Landelijk Gebied Oost
Aalsmeer - Op maandag 9 november om 20.00 uur vindt weer
het wijkoverleg plaats in Aalsmeer
Oost. Hoofdonderwerp is de Nota
van Uitgangspunten Landelijk Gebied Oost. Dit in navolging van vorig overleg waar Ger Loogman sprak
over de ‘verrommeling van Oost’.
Komend overleg is wethouder Gertjan van der Hoeven uitgenodigd om
met de bewoners van Oost in gesprek te gaan over de uitgangspunten. Om 21.00 uur zal hij een korte
presentatie geven over de totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten en over het vormgeven van
het participatieproces. Daarna is er
alle gelegenheid tot het stellen van

vragen. De stukken zijn in te zien via
de link: www.aalsmeer.nl/landelijkgebiedoost.
Voorafgaand aan de presentatie van
de wethouder worden de lopende
zaken in de wijk besproken en is er
gelegenheid voor bewoners om zelf
een onderwerp in te brengen. Onderwerpen graag voor aanvang van
het overleg melden bij de secretaris. De bijeenkomst is van 20.00 tot
22.00 uur in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. Na afloop is
er gelegenheid wat na te praten onder het genot van een drankje. Meer
informatie is te vinden op www.wijkoverlegaalsmeer.nl

14 Nieuwe Meerbode

• 29 oktober 2015

Forse schade aan auto’s
na uitwijkmanoeuvre
Aalsmeer - Op vrijdag 16 oktober,
eind van de middag, heeft een aanrijding plaatsgevonden in de Ophelialaan. Ter hoogte van de Parklaan
en het Seringenpark moest een auto uitwijken voor een tegemoet komend busje. De uitwijk-manoeuvre
verliep niet helemaal vlekkeloos, de
auto belandde tegen enkele geparkeerde voertuigen. Deze liepen behoorlijke schade op. De bestuurder
van de auto is licht gewond geraakt
en ter controle vervoerd naar het ziekenhuis. Ook deze auto liep forse
deuken op.
Hoge snelheid en letsel
Door HAC zijn overigens vragen gesteld over te hard rijden op de Ophelialaan. De gemeente heeft daarop twee weken snelheidsmetingen
uitgevoerd met zogenaamde telslangen in maart en april. De gemiddelde snelheid van het verkeer blijkt
rond de 40 kilometer per uur te liggen. Hoewel dit wat harder is dan

de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, niet verwonderlijk,
zo stelt het college van burgemeester en wethouders. De Ophelialaan
is ingericht als busvriendelijke weg
en daarom is het niet wenselijk om
veel drempels of plateaus aan te leggen. Er is aan het begin van het nieuwe schooljaar ook een snelheidsdisplay opgehangen. Dit blijkt volgens
onderzoek maar een vrij korte periode effect te hebben. Er wordt momenteel onderzocht of er wel of niet
aanvullende maatregelen getroffen
gaan worden. Het ongevallenbeeld
is overigens in de Ophelialaan niet
verontrustend, zo geven de bestuurders verder aan: “Op het geasfalteerde deel van de Ophelialaan, waar de
snelheid hoger ligt dan in het gedeelte bij de winkels, is in de periode
2010-2014 geen enkel letselongeval
geregistreerd.” Dit gegeven moet nu
dus bijgesteld worden naar één aanrijding met lichte verwondingen.
Foto: Marco Carels

Vier personen naar ziekenhuis

Zware aanrijding Herenweg

Kudelstaart - Woensdag 21 oktober even over twee uur in de middag
heeft een zware aanrijding plaatsgevonden op de Herenweg tussen Kudelstaart en Leimuiden. Twee personenauto’s zijn in de laatste bocht bij
Kudelstaart frontaal op elkaar gereden. De politie, brandweer en ambulancedienst waren opgeroepen om
hulp te verlenen. Ook de traumahelikopter is ingezet. In beide voer-

tuigen zaten twee slachtoffers. De
brandweer van Aalsmeer heeft hen,
samen met collega’s uit Nieuw-Vennep, uit de auto’s bevrijd. Alle vier
zijn met letsel overgebracht naar het
ziekenhuis. In één van de ambulances is de trauma-arts meegegaan
voor directe hulp. De politie heeft ter
plaatse een onderzoek naar de toedracht van het ongeval gedaan.
Foto: Marco Carels

Storm kost 150.00 euro!
Aalsmeer - De storm afgelopen 25
juli heeft flinke schade veroorzaakt
in de gemeente. Er zijn tachtig tot
honderd bomen omgewaaid of dusdanig beschadigd dat deze gekapt
moesten worden.
Ook heeft de gemeente heel veel
takken moeten verwijderen die gevaar op zouden kunnen leveren.
Verder is er veel dood hout van de

Wijkagent over
veiligheid

Aalsmeer - Op 12 november houdt
wijkagent Erik van den Brun weer
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straten en uit de plantsoenen verwijderd.
De extra inzet die hierop is gepleegd resulteert volgens de gemeente naar verwachting op een
overschrijding van 150.000 euro op
het budget schades aan de openbare ruimte. Niet alleen dus een heftige, maar ook een dure storm voor
de gemeente!

een huiskamerbijeenkomst rond het
thema ‘veilig in je straat’. De wijkagent komt voorlichting geven over
diverse onderwerpen op het gebied
van veiligheid. De avond, die ongeveer anderhalf uur duurt, is deels
binnen en deels buiten. Er wordt een
rondje door de wijk gelopen en onder andere wordt gekeken naar verlichting en onveilige situaties Het is
de bedoeling dat een bewoner zich
aanmeldt en vervolgens maximaal
twaalf buren uitnodigt die het leuk
en interessant vinden deze bijeenkomst bij te wonen. Inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen
zich aanmelden door een bericht te
sturen naar Erik van den Brun via
Facebook of maak een afspraak via
het politiebureau aan de Dreef.

Scooter
gestolen
Aalsmeer - Tussen zeven uur
in de ochtend en drie uur in de
middag op woensdag 21 oktober is vanaf het veilingterrein
Zuid een scooter gestolen. Het
betreft een Piaggio Zip, zwart
van kleur en kenteken is D150-GH. De scooter stond met
twee sloten vast in Cotoneaster.

Hennepteler
aangehouden

“Stormachtig begin van huwelijk”

Willem en Tini van Willegen
60 jaar een gelukkig paar
Aalsmeer - Het was een stormachtig begin op 26 oktober 1955. Willem
en Tini van Willegen weten het nog
goed: “Het begon nog met een waterig zonnetje, maar al gauw kwam
de regen met bakken uit de lucht en
waaide het flink op onze trouwdag.
Wat een slecht weer, maar gelukkig
was alleen het begin stormachtig.
We hebben verder een heel goed
huwelijk.” Allebei zijn ze geboren en
getogen in Aalsmeer. “We woonden
vlak bij elkaar op de Aalsmeerderweg en op die weg wonen we nog
steeds.” Aldus mevrouw van Willegen-Piet, dochter van een rozen- en
anjerkwekerij. Meneer van Willegen
komt uit een timmergeslacht. “Van
zowel vaders als moeders kant. Ik
denk zelfs dat mijn voorvaderen nog
wel voor Napoleon gewerkt hebben!” Alle aanwezigen in de knusse
bovenwoning moeten daar om lachen. Burgemeester Jeroen Nobel,
die voor de gelegenheid zijn ambtsketen heeft omgehangen, doet er
nog een schepje bovenop: “Misschien betekent uw achternaam
wel ‘van de wilgen’. De boomsoort
voor houtbewerking.” Willem is in ieder geval altijd timmerman geweest.
Zijn zoons Jan en Dirk namen de
zaak over en hij heeft tot zo’n tien
jaar geleden nog gewoon meegewerkt. Er kwamen, naast twee
zoons, vier dochters, tweeëntwintig
kleinkinderen en negentien achterkleinkinderen. En allemaal wonen ze
in de buurt. De verste in Beverwijk.
De familie ontving een gelukwens

van de koning en van de provincie
en bloemen namens de gemeente
Aalsmeer alsmede een kopie van de
trouwakte uit handen van Nobel.
Vakanties
Vroeger ging het gezin ieder jaar
met vakantie. “We huurden dan een
huis in bijvoorbeeld Limburg en als
alle kinderen dan een voor een uit
de auto stapten waren we gewoon
een bezienswaardigheid.” Aldus een
van de dochters. “Kar achter de auto, fietsen mee, een hele volksverhuizing, maar altijd ontzettend gezellig.” Het stel gaat sowieso nog
zeer regelmatig op vakantie. Turkije,
Mallorca en zelfs eenentwintig keer
naar Amerika. Mevrouw gaat daarnaast ook met haar broers en zusters. Zolang het kan. Ook is er jaarlijks een speciale zusterdag. Moeder
gaat dan met haar vier dochters en
twee schoondochters, ‘onderscheid
is er niet’ al een jaar of achttien een
dagje op stap, inclusief een etentje
als afsluiting. “We zijn al in de Keukenhof geweest, de Efteling, noem
maar op. Ieder jaar bedenken we
wat anders. Erg leuk.” De mannen
konden natuurlijk niet achterblijven
en hebben sinds twaalf jaar mannendag in het leven geroepen. Een
van hen vertelt: “We hebben al gekart, zijn naar de racebaan geweest,
de hoogovens, het Binnenhof. Echt
van alles ondernemen we. Pa vindt
het prachtig.”
De familie is altijd lid geweest van
de gereformeerde kerk aan de Lijn-

baan. Tini: “We gaan iedere zondag twee keer. Ook zijn we betrokken bij het verenigingsgebouw De
Bron. Veertig jaar geleden heeft
mijn man dat gebouwd. Daar is ie
zowat een jaar mee bezig geweest.
Wat een werk was dat zeg. Hij was
in die periode bijna nooit thuis!” Zelf
is ze fulltime huismoeder geweest.
Eens in de twee weken helpt ze tegenwoordig de oude van dagen een
handje in Zorgcentrum Aelsmeer.
“Ik help bij het kienen en ik verzuim
bijna nooit hoor. Leuk om te doen.
En ik kan het nog.”
Genieten
Met de gezondheid van het stel gaat
het prima. Ze lopen met gemak de
trap op en af. Om de spieren soepel te houden gaat Tini iedere week
naar het slendercentrum in de Hadleystraat. “Ik denk zelfs dat ze een
van de eerste klanten was.” Aldus
een schoonzoon. “Nou dat hoeft
toch niet in de krant?” roept mevrouw verontwaardigd. Jeroen Nobel is geïnteresseerd en er wordt
uitgelegd wat slenderen precies inhoudt. De laatste vraag voordat hij
opstapt is of het echtpaar nog wensen heeft. “Dat we nog lang gezond
hier kunnen blijven wonen.” Is het
antwoord. Het is duidelijk dat er nog
veel lol is in de hechte familie. Tini
tot slot: “Ik geniet bijvoorbeeld heel
erg van mijn achterkleinkinderen.
Als er in de kerk dan zo’n kleintje op
me af komt rennen. Heerlijk!”
Door Miranda Gommans

Zware hersenschudding
na val naast trampoline
Aalsmeer - Gisteren, maandag 26
oktober, om half acht in de avond
heeft een sportongeval plaatsgevonden in de Proosdijhal. Een 17 jarige
vrouw is tijdens het trampolinespringen naast de trampoline gevallen en
hard met haar hoofd op de vloer terecht gekomen. De politie en de am-

bulance zijn ter plaatse gegaan. Ook
is de traumaheli ingezet. De vrouw
heeft een zware hersenschudding
aan haar val overgehouden. Ze is met
spoed overgebracht naar de VU. De
familie van de 17 jarige zijn door de
politie naar het ziekenhuis gebracht.
Foto: Marco Carels

Drukke uitgaansnacht voor politie

Onenigheden rond horeca
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober
is de politie ingezet bij onenigheden in en bij een horecabedrijf in
de Zijdstraat. Een 47 jarige man uit
Aalsmeer was de zaak uitgezet wegens teveel alcohol. De man was ter
ontnuchtering op een bankje gezet.
Hij was het hier niet mee eens en
begon diverse personen te trappen.
Hij is aangehouden wegens openbare dronkenschap. Enige tijd later
was opnieuw hulp van de politie nodig. In de rookruimte van de horecatent hadden twee mannen ruzie
gekregen met een groepje van zo’n
twintig personen. Ze wilden gaan
knokken en zijn ook buiten de deur

76 Jarige valt van
hooiwagen
Aalsmeer - Op vrijdag 23 oktober is
rond tien uur in de ochtend een 76
jarige man uit de Hoef van een hooiwagen gevallen. Het ongeval vond
plaats op de Aalsmeerderweg. De
politie en de ambulancedienst zijn
ter plaatse gegaan. Ook de traumaheli is ingezet. De 76 jarige was aanspreekbaar. Hij is met onbekend letsel per ambulance naar het VU ziekenhuis vervoerd.
Foto: Marco Carels

gezet. De twee hadden eveneens teveel alcohol gedronken. Ook zij waren het niet eens met de uitzetting
en begonnen hommeles te maken.
De hondengeleider is ingezet om de
orde te bewaren. Een van de twee,
een 22 jarige man uit Vinkeveen,
is aangehouden wegens verstoring van de openbare orde. Vervolgens werd agenten gevraagd naar
de Weteringstraat te gaan alwaar
een vechtpartij dreigde te ontstaan.
Er zijn twee personen enige tijd geboeid om gehoord te worden, maar
uiteindelijk zijn de twee en de rest
van het groepje door agenten weggestuurd. Daarna is de rust weergekeerd in het dorp.

Uithoorn/Aalsmeer - Op
dinsdag 20 oktober heeft de
politie een inval gedaan in een
bedrijfspand aan de Ondernemersweg. Er was een vermoeden dat hier een hennepkwekerij gevestigd zou zijn. En dit
bleek waar, de kwekerij was
volledig in werking. Er is een
groot aantal hennepplanten
vernietigd en alle apparatuur
en meer is in beslag genomen.
De volgende dag, woensdag
21 oktober, heeft de politie nog
een inval gedaan in een pand
aan de Ondernemersweg. Hier
stond op twee verdiepingen
apparatuur en lampen klaar
om hennep te gaan telen. Alles is in beslag genomen. Een
37 jarige man uit Aalsmeer is
hiervoor aangehouden.

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 21 oktober is vanaf de Grundelweg een fiets gestolen. De fiets stond langs de
openbare weg en was vastgeketend met een beugel- en een
kettingslot. De herenfiets is
van het merk Vanmoof, is donkergrijs van kleur en het registratienummer eindigt op 458.
In de nacht van donderdag 22
op vrijdag 23 oktober is vanaf
de bushalte aan de Legmeerdijk, bij Nieuw-Oosteinde, nog
een fiets ontvreemd. Het betreft een damesfiets van het
merk Pelicaan, zwart van kleur
met registratienummer eindigend op 152.

Lippenstiften uit
winkel gestolen
Aalsmeer - Vorige week zijn
uit een winkel op het Praamplein tientallen rollen lippenstift gestolen. Niet bekend is of
de lippenstift door een persoon
is gestolen of dat er meerdere
dieven actief zijn geweest. De
diefstal is tijdens een controle op maandag 26 oktober ontdekt.

Passagier onwel

Politie houdt
vragenuurtje
Aalsmeer - Op vrijdag 23 oktober
heeft de politie Aalsmeer Uithoorn
voor het eerst een vragenuurtje gehouden op Facebook. Tussen 17.00
en 18.00 uur zaten twee agenten
klaar om alle vragen te beantwoorden. De eerste editie kan gelijk een
succes genoemd worden. Er is overlast door hangjongeren en met name door vuurwerk gemeld, maar
ook werden vragen gesteld over allerlei onderwerpen. Zowel de politie
als de volgens zijn positief. “Superactie, ga zo door”, aldus een reactie en: “Wat een leuk initiatief.” Het
vragenuurtje gaat zo goed als zeker
een vervolg krijgen, of dit wekelijks
of maandelijks wordt, laat de politie
nog even in het midden.

Aalsmeer - Op dinsdag 20 oktober is hulp van de politie en
de ambulancedienst gevraagd
door een chauffeur. In zijn bus
was een passagier onwel geworden. De 47 jarige vrouw uit
Amsterdam leek enkele malen
buiten bewustzijn te raken. Ze
is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto: Yvonne van Doorn

Kind onwel in
Oosteinde
Aalsmeer - Op maandag 26
oktober ‘s middags rond half
één is de traumaheli ingezet in
Oosteinde. De politie en de ambulance kregen een melding
dat een kind onwel geworden
was bij het Poldermeesterplein.
Er is eerste hulp verleend door
de arts van de traumaheli. Het
kind is vervolgens per ambulance, in bijzijn van de moeder,
vervoerd naar het AMC ziekenhuis. Toen agenten arriveerden
was de ambulance al richting
Amsterdam. Er zijn geen gegevens wat er precies is gebeurd
en hoe het nu met het kind is.
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CDA: Niet voor realiteit verschuilen

in Aalsmeer te vinden, maar nu dus
een ruime winkel. Thomas Hoogervorst runt die samen met zijn moeder Inger Hoogervorst en oom Henning van Rooijen. Een familiebedrijf
dus. Thomas: “We zitten hier in december een jaar en verkopen naast
artikelen van de webshop ook complete kinderkamers van onder andere het merk Riviera Maison en Happy Baby en veel verschillende leuke kinderfauteuils. Maar ook luiertassen, knuffels, speelgoed, mobiels
en kleding. We gaan vanaf babykledingmaatje 44, want dat is lastig te
verkrijgen in de regio.”
Babyjungle verkoopt uitsluitend artikelen in het hogere kwaliteitssegment, zoals Joolz, Bugaboo, BabyZen en Mountain Buggy. Voor kinderwagens en accessoires verwijzen ze graag door naar de website: www.babyjungle.nl Voor babykamers, kraampakketten, etcetera
bent u welkom in de winkel. De openingstijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 15.00
uur.

Gemeente zoekt locaties
voor opvang vluchtelingen
Aalsmeer - De fractie van het CDA
heeft tijdens de laatste fractievergadering haar zorgen uitgesproken over de grote toestroom van
vluchtelingen in Europa en Nederland. Vanwege de oproepen vanuit de samenleving en het gesprek
dat de partij heeft gehad met stichting Vluchtelingenwerk Amstelland
vindt het CDA dat zij zich niet voor
de realiteit kan verschuilen. Aan het
college van burgemeester en wethouders is gevraagd naar het aantal vluchtelingen met een status in
de gemeente. Aalsmeer heeft net
als elke gemeente in Nederland een
taakstelling voor opname van het
aantal statushouders. Het rijk geeft
hier prognoses over af. De verwachting is dat de prognose die het rijk
voor de tweede helft van 2015 en
eerste helft van 2016 heeft afgegeven, zal worden overschreden en
worden aangepast. Het is nog onduidelijk hoe deze aanpassing er uit
zal gaan zien. Dit is mede afhankelijk van de afstemming op Europees
niveau en de gevolgen hiervan voor
Nederland.
In het eerste half jaar van 2015 zijn
in Aalsmeer 26 statushouders opgenomen en in de tweede half jaar tot
nu toe 27. De prognose voor 2016
heeft de gemeente in het eerste half
jaar gesteld op 36 vluchtelingen.
Het tweede half jaar wordt vooralsnog open gehouden.
Innovatieve oplossingen
Het CDA heeft gevraagd of er voldoende woningen beschikbaar zijn
voor huisvesting en of het college
bereid is mee te denken aan innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld in

leegstaande kantoorpanden of in
Greenpark? Het college onderzoekt
momenteel de mogelijkheden voor
huisvesting van statushouders. Innovatieve oplossingen worden hierin meegenomen. Er zijn, zo laat het
college weten, voldoende woningen
in Aalsmeer beschikbaar om te kunnen voldoen aan de taakstelling in
2015 van nu nog totaal 53.
Regionale afspraken
Het CDA vindt dat de gemeente een
belangrijke taak zou moeten hebben in de opvang van vluchtelingen en vraagt het college of het nodig is om draagvlak te creëren of
hulp te vragen van de inwoners van
Aalsmeer en Kudelstaart. De beantwoording van de bestuurders is helder: “Het college ziet het als haar
verantwoordelijkheid om mensen
in nood te helpen en opvang voor
vluchtelingen te bieden. Momenteel
onderzoekt de gemeente een aantal
locaties, die mogelijk geschikt zijn
voor opvang van vluchtelingen. Als
er duidelijkheid is over een deze locaties, zullen wij deze met uw raad
bespreken. Sporthal de Bloemhof
hebben wij aangeboden als locatie voor crisisnoodopvang (opvang
voor maximaal 72 uur). De kans dat
hier een beroep op wordt gedaan, is
op dit moment niet groot meer.” Afstemming in regionaal verband vindt
het college van belang, maar zo stelt
zij: “Dit staat echter niet in de weg
dat Aalsmeer een eigen afweging
zal moeten maken over de mogelijke opvang van vluchtelingen. Waar
regionale afspraken voor Aalsmeer
waardevol en mogelijk zijn, ziet het
college hierin meerwaarde.”

Van links naar rechts: Leffert, Henning, Inger, Thomas, Cindy en Jake.

Pand Van der Schilden alweer bijna een jaar ‘bewoond’

Gezellig winkelen op de
‘Oosteinder Boulevard’
Aalsmeer - Menig Aalsmeerder
wist vroeger de weg naar meubelzaak van der Schilden aan de Oosteinderweg met gemak te vinden, maar wat velen niet weten is
dat het pand inmiddels alweer bijna een jaar ‘bewoond’ is. Opgedeeld
voor enthousiaste ondernemers. Het
grootste gedeelte is verhuurd aan
Kringloop Aalsmeer, links daarvan is
de prachtige woonwinkel Bizzie B te
vinden met op de bovenverdieping
fotografiestudio Studio Tindos en er
naast is Baby Jungle gevestigd, een
ruime winkel met een zeer uitgebreid assortiment voor uw baby. De
moeite waard dus om eens richting
‘Oosteinder Boulevard’ te gaan.

Bizzie B
Het gesprek voor deze krant vindt
plaats met de drie ondernemende
partijen. Cindy Arensman bijt het
spits af. Ze heeft al tien jaar haar eigen fotostudio en zocht een grotere ruimte voor Studio Tindos. Daarnaast is haar man Jake houtbewerker in de ruimste zin van het woord
en maakt meubelen op maat. Op
hetzelfde terrein heeft hij dan ook
zijn werkplaats vanuit waar hij dat
maatwerk levert aan Bizzie B. “We
verkopen tafels, banken, woonaccessoires en decoraties voor aan de
muur door Jake gefabriceerd.” Aldus
Cindy die afgewisseld in haar woonwinkel en in haar fotostudio te vin-

Babyjungle
Babyjungle verkoopt al sinds 1998
kinderwagens, buggy’s en babyaccessoires en heeft sindsdien een
webshop. De showroom was ook al

Optreden in ruil voor materiaal

Zanger Rick 130 kilometer op
de fiets voor Beachclassic
Kudelstaart - Op zondag 1 november wordt de langste en zwaarste strandrace van de wereld weer
gereden. Deze Beachclassic is een
wedstrijd van 130 kilometer op de
fiets van Hoek van Holland naar
Den Helder. Kudelstaarter en zanger
Rick van der Kroon gaat met support van Balk Rijwielen deze barre
tocht voor de eerstekeer rijden. “We
kennen Rick al wat langer en moedigen dit sportieve initiatief graag
aan”, zegt Wilco van der Hoorn van
Balk Rijwielen. In ruil voor het mate-

riaal verzorgt Rick voor onze vrouwelijke klanten een gezellig optreden. Rick hoopt komende zondag
de strandrace te volbrengen en een
mooie prestatie neer te zetten.
In de fietsenzaak van Balk aan de
Kudelstaartseweg kunnen de dames op woensdagavond 25 november een avondje uit waarbij naast
het optreden van Rick verschillende
workshops worden georganiseerd.
Een leuke avond voor vrouwen, die
hun mannetje staan op de fiets!

Kleine honden uur bij DogTalk

Hondenuitlaatservice ook
voor kleine honden!
Aalsmeer - “Ik durf mijn kleine
hond niet los te laten en nu?” Deze vraag horen de medewerkers van
DogTalk heel vaak. Het is erg spannend als je een kleine hond hebt,
waar laat je deze los, met welke
honden kan hij wel of niet spelen?
En grijp ik nu in of niet?
Speciaal voor deze honden hebben
ze bij DogTalk een kleine honden
uur. Elke woensdagochtend gaan er
alleen maar kleine honden mee met
de uitlaatservice. Zodat deze op hun
eigen niveau met andere honden
kunnen spelen, niet onder de voet
gelopen worden en niet op hoeven
te boksen tegen grotere en sterkere honden.
De hondjes worden thuis opgehaald
en gaan mee naar het volledig omheinde en veilige speelveld. Hier
kunnen de hondjes zich lekker uitleven: rond rennen, samen spelen,
lekker snuffelen, klimmen en klauteren of het gewoon lekker van een
afstandje bekijken. Door de grote
ruimte en goede begeleiding komt
elke hond lekker voldaan thuis om
daarna heerlijk in zijn mandje over
de net beleefde avonturen te dromen.
“Regelmatig horen wij dat eigenaren met een kleine hond niet op cursus gaan, want dat is toch niet nodig?” Aldus Sandra B. van DogTalk

hondenschool. Het blijkt dat dit juist
erg belangrijk is, een kleine hond is
net zoveel hond als een grote hond,
heeft baat bij dezelfde regels en
vaardigheden. En wat mooi meegenomen is ze leren in een gecontroleerde omgeving omgaan met andere honden. Bij DogTalk hebben ze
ook in een later stadium al veel kleine hondjes van hun angst en probleemgedrag af geholpen, samen
met de eigenaren werken ze aan
een passende oplossing.
Dus een kleine hond op hondenschool of mee met de uitlaatservice?
“Ja, dat kan heel goed!” De medewerkers van DogTalk bespreken
graag de mogelijkheden met jullie.
Voor meer informatie: info@dogtalk-cursussen.nl, 06-21899886 of
www.dogtalk-cursussen.nl

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

den is. “Wanneer je een leuk cadeautje zoekt of binnenkort je interieur wilt aanpassen in winter/kerstsfeer dan ben je bij mij aan het juiste adres. Gegarandeerd dat je iets
vindt bij ons.” We zien sieraden,
kaasplanken, kaarsen, windlichten, bijzondere lampen, spuitflessen,
kinderspeelgoed en aparte raam-,
wand- en tafeldecoraties, je kunt
het zo gek niet bedenken en het is
te vinden in de knusse zaak van Cindy en Jake. Hun openingstijden zijn
op maandag, woensdag, donderdag
en vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur, op
dinsdag tot 14.30 uur en op zaterdag
tot 17.00 uur. Tijdens fotoshoots zijn
de deuren doordeweeks gesloten,
maar kan Cindy wel gebeld worden
op 0640961261. Op de Facebookpagina van Bizzie B is het complete assortiment te vinden. De website is
nog onder constructie. www.tindos.
nl is echter wel beschikbaar.

Kringloop Aalsmeer
Leffert Veenstra, eigenaar van
Kringloop Aalsmeer, sluit af: “Ik zit
hier nu het langst. In november al
een jaar. Ons bedrijf is overigens al
drie jaar een begrip in Aalsmeer.” Op
de vraag wat er te vinden is in Kringloop Aalsmeer antwoordt Leffert het
volgende: “Dat kan ik kort in zijn van
A tot Z. Van kleding tot meubels en
van witgoed tot elektronica. Op de
2500 vierkante meter oppervlakte, verdeeld over twee verdiepingen
hebben we echt alles wat je maar
kunt bedenken. Wij heten u dan
ook van harte welkom in onze winkel, waar een team van enthousiaste
vrijwilligers u graag van dienst zullen zijn!” www.kringloopaalsmeer.nl
Is zeven dagen in de week geopend.
Maandag tot en met zaterdag van
09.30 uur tot 17.30 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. “Nog
wel leuk om te vertellen is dat op zaterdagmiddag 21 november Sinterklaas met zijn Pieten ons komt bezoeken. Leuk voor de kleintjes. Die
mogen vanaf de 16e hun schoentje
bij ons komen zetten waar de Sint de
21e dan een cadeautje in doet.”
Genoeg reden dus om Oosteinder Boulevard eens te bezoeken.
(De naam is ontstaan na een brainstormsessie met uw verslaggeefster en de betrokkenen). Er is volop gratis parkeergelegenheid te vinden aan de Oosteinderweg 205 te
Aalsmeer.
Door Miranda Gommans

Zaterdag champagne en aanbiedingen

Verjaardagsvoordeel t/m 28 november

Autobedrijf Nieuwendijk
35 jaar: Grandioos feest!
Aalsmeer - Renault Nieuwendijk
bestaat 35 jaar. Het autobedrijf pakt
voor dit jubileum groots uit. Met als
hoogtepunt de fantastische feestavond afgelopen vrijdag 23 oktober in de Crown Studio’s Aalsmeer.
De genodigden van de jarige beleefden een geheel verzorgde dinnershow vol verrassingen. In oktober 1980 werd Renault Nieuwendijk
opgericht met een nieuwe Renaultvestiging in Aalsmeer. 35 Jaar later
is het bedrijf een succesvolle speler op de automarkt met bloeiende
vestigingen in Aalsmeer, Uithoorn,
Amstelveen, Lijnden, Hoofddorp en
Hillegom. Een goede reden voor een
feest, vonden Kees en Sjaak Nieuwendijk. Afgelopen vrijdag trakteerden zij hun relaties op een onvergetelijke avond.
Directie in het zonnetje
Ruim zeshonderd gasten waren de
ster op het jubileumfeest. Zij werden welkom geheten door Kees
Nieuwendijk, algemeen directeur
van het familiebedrijf. Hij bedankte alle aanwezigen voor hun loyaliteit en wenste iedereen een leuke
avond en een mooie gezamenlijke
toekomst toe. Vervolgens kregen hij
en mededirectieleden Sjaak Nieuwendijk en Victor Jonk een uniek
kunstwerk aangeboden. Ans Nieuwendijk, echtgenote van Kees Nieuwendijk sr., de in 1997 overleden oprichter van het bedrijf, werd verrast
met een prachtig boeket bloemen.
Weergaloze show
Tijdens de bruisende avond genoot iedereen van elkaars gezelschap, een luxe diner en een weergaloze show. Live muziek, van onder andere Stanley Burleson en LA
The Voices, namen de genodigden
mee door de rijke geschiedenis van
New York. Heerlijk eten, een profes-

sioneel showballet, adembenemende kostuums en spectaculaire decors zorgden ervoor dat de gasten
van de ene verrassing in de andere
vielen. Aan het einde van de avond
namen velen de kans waar om zelf
de dansvloer op te gaan terwijl de
band diverse muziekstijlen voorbij
liet komen.
Vol gas verder
De gebroeders Nieuwendijk kijken met een goed gevoel terug op
de avond. “We vonden het geweldig om dit feest te kunnen vieren
met zoveel mensen die betrokken
zijn bij ons bedrijf. Van alle aanwezigen hebben we enthousiaste reacties gekregen. Ook krijgen we via
de mail, in de zaak en op straat heel
veel felicitaties en reacties van klanten die positief zijn over ons bedrijf.
Dat stimuleert ons om er de komende jaren weer vol tegenaan te gaan.
Wie weet kunnen we over vijf jaar
dan weer feest vieren.”
Verjaardagsvoordeel
Vanwege het jubileum laat Nieuwendijk klanten gedurende 35 dagen profiteren van voordeel, zoals 35% korting op diverse accessoires, een financiering van slechts
3,5% bij aanschaf van een nieuwe
of gebruikte auto en inruilvoordeel
tot 3.000 euro. Via een prijsvraag op
Facebook valt elke week een horloge te winnen. Van elke auto die verkocht wordt schenkt Nieuwendijk
35 euro aan Voedselbank Amstelveen. In de jubileumkrant, die deze week bij iedereen op de mat is
gevallen, is nog veel meer te lezen
over Autobedrijf Nieuwendijk en de
jubileumactiviteiten. Iedereen is van
harte welkom om het verjaardagsfeestje van Nieuwendijk nog tot en
met 28 november mee te komen vieren.

Feest vanwege twee jaar
Bahamas Zonnestudio
Aalsmeer - Daniël, de eigenaar van
Bahamas Zonnestudio aan het Poldermeesterplein, voelt zich helemaal openomen in Aalsmeer. “De
mensen zijn aardig, klanten komen
graag zonnen of maken een praatje, ik merk dat er een hoge gunfactor is. Nee, ik heb zeker geen spijt
dat ik twee jaar geleden de zonnestudio hier heb geopend.” Om precies te zijn is dat op 1 november en
aanstaande zaterdag 31 oktober
wordt er dan ook een feestje gevierd. Wat staat er allemaal te gebeuren? Daniël: “We schenken de
hele dag door champagne en ik laat
een mooie taart maken. Ook staat
er hier voor de studio een poffertjes- en een koek en zopiekraam en
er is een heuse schaatsbaan van 10
bij 10 meter. Daarnaast kun je voor
slechts 7 euro bij ons zonnen en zijn
er aanbiedingen op de zoncosmetica én op de zontegoeden. De hele
dag feest dus van elf tot vier uur.” De
schaatsbaan staat er overigens vrijdag al van tien tot acht en is inclusief schaatsverhuur.
Binnenlopen zonder afspraak
Bahamas Zonnestudio is een begrip geworden in de regio. Vanwege de succesformule heeft Daniel een tweede filiaal durven openen
in Amsterdam om het ultieme Bahamas-gevoel ook daar te laten ervaren. “We zijn echt gegroeid.” Vol

trots: “We hebben zelfs een commercial op Wild FM radio. Verantwoord zonnen staat bij ons hoog
in het vaandel. Ik en mijn gezellige
team van medewerkers geven advies op maat en krijgen daar zeer
positieve signalen op. Het merk Devoted Creations heeft overigens
nieuwe crèmes ontwikkeld en daar
hebben we de beste van uitgekozen. Die staan hier op de plank achter de toonbank.” Bij Bahamas zonnestudio kun je binnenlopen zonder
afspraak. Als er even gewacht moet
worden is dat geen straf, want in
de knusse wachtruimte kan er genoten worden van een lekker kopje koffie en er liggen wat tijdschriften. De grote posters van tropische
zee en palmbomen maken de sfeer
compleet. Alsof je je op de Bahama’s waant. De openingstijden zijn
van maandag tot en met vrijdag van
tien tot negen uur, op zaterdag tot
zeven uur en op zondag van twaalf
tot zes. Tot slot zegt Daniël Hoogenboom dat een ieder aanstaande
zaterdag van harte welkom is. “Al is
het alleen maar voor een borreltje
om te proosten op ons tweejarig jubileum. See you @ Bahamas Zonnestudio!” www.bahamaszonnestudio.
nl Poldermeesterplein 11 Telefoonnummer 0297-322159. Houd Facebook in de gaten voor acties en overige informatie.
Door Miranda Gommans
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Ideeën om Pelgrimspad
meer zichtbaar te maken?

Woningbouw op voormalige werf

Wethouder Kluis verricht
eerste sloophandeling
Aalsmeer - Op dinsdag 27 oktober
heeft wethouder Jop Kluis de starthandeling verricht van de sloop van
de opstallen achter de voormalige
gemeentewerf aan de Zwarteweg.
De planning is dat de sloopwerkzaamheden ongeveer twee weken
duren. Wethouder Jop Kluis: “Veel
van de opstallen worden voorzichtig
gesloopt en weer hergebruikt. De
onbruikbare materialen worden als
sloop materiaal afgevoerd. Het doel
is in het plangebied woningen te realiseren. De ruimtelijke invulling van

dit woongebied zal aansluiten bij de
wijken Stommeer en overwegend
bestaan uit grondgebonden woningen.” Het deelgebied Zwarteweg is
onderdeel van het project De Tuinen van Aalsmeer. Het totale project richt zich op de herinrichting
van de Burgemeester Kasteleinweg
en de invulling van de onbebouwde gebieden die direct aan de Burgemeester Kasteleinweg grenzen.
Meer informatie over dit project is te
vinden op www.aalsmeer.nl/detuinenvanaalsmeer.

Bezoek Sinterklaas en wintermarkt

Feestverlichting in Centrum
Aalsmeer - Het Centrum is in voorbereiding voor de nadere feestmaanden. Woensdag en donderdag is in de winkelstraten de feestverlichting opgehangen. Heel gezellig om het Centrum binnen te komen en verwelkomt te worden door
sfeervolle feestverlichting. In het
Centrum staan in de maanden november en december weer tal van
activiteiten op het programma. Noteer alvast zaterdag 14 november,
want dan meert Sinterklaas zijn
stoomboot aan in Aalsmeer. Uiter-

aard neemt de goedheiligman heel
veel Pieten mee en natuurlijk wacht
hem een hartelijk ontvangst door de
burgemeester in het gemeentehuis.
Ook alvast in de agenda zetten: Zaterdag 12 december. Circa zestig
kramen vormen deze dag de wintermarkt en allerlei cadeau-artikelen
en december-lekkernijen worden te
koop aangeboden. Ook verenigingen geven acte de présence en misschien u/jij ook wel. Een kraam huren is nog mogelijk. Inschrijven kan
via www.naturalsolutions.nu.

Werken aan wegen in 2016

Workshops kerstkaarten
kleuren in het Boekhuis
Aalsmeer - Het afgelopen jaar is
er vanuit het Boekhuis een kleine kleurgemeenschap in Aalsmeer
ontstaan. Samen kleuren is enorm
populair en leerzaam. Kleuren is
een soort dagdromen, rustgevend
en creatief. Kunstdocent Annefie
van Itterzon ontwikkelde workshops
over de symboliek van kleur en bespreekt de kleurkunst door de eeuwen heen. Ze streeft naar een kruisbestuiving tussen kleurplaat, natuur
en vrije expressie. Zo sluipt de creativiteit van de maker er vanzelf in;
kleurplaat of kunstwerk dat maakt
niet uit. In november en december organiseert het Boekhuis nieuwe workshops, passend bij de tijd
van het jaar. Voor november staat
het kleuren van kerstkaarten op het
programma. In dit vluchtige bestaan
met e-mail en apps wordt soms de
magie van de handgeschreven en
getekende wenskaart vergeten. Verfijnde pentekeningen op ansichtkaartformaat worden ingekleurd
en krijgen met goudverf een extra
mooi effect. Er zijn miniatuurtekeningen met kersttaferelen en dieren beschikbaar. Het is ook mogelijk deze mini-kleurplaten na het inkleuren in een doorzichtige kerstbal
te bevestigen. De workshops kerstkaarten kleuren vinden plaats op de
maandagen 9 en 23 november, beide dagen van 14.30 tot 16.30 uur.
Tijdens de eerste workshop kiest
u één of meerdere kaarten en begin u met kleuren. Twee weken later worden de resultaten besproken
en krijgt u meer tips om uw kaarten

nog mooier te maken. Kosten: 27,50
euro voor 2 workshops (alleen samen te boeken).

Aalsmeer - Naar aanleiding van
de programmabegroting voor 2016
van de gemeente zijn vragen gesteld door Aalsmeers Belangen over
onder andere groot onderhoud aan
wegen. Onlangs is gestart met de
reconstructie van de Gloxiniastraat
en de 1e J.C. Mensinglaan. De riolering en de waterleiding worden vervangen en de openbare buitenruimte gaan heringericht worden. Volgens planning zijn de werkzaamheden maart 2016 gereed. Dit jaar
is ook het herstellen van de bestrating en aanvullen van plantvakken
in de Lakenblekerstraat en Visserstraat opgestart en volgend jaar worden de groenwerkzaamheden afgerond. Volgend jaar staan een viertal projecten aan wegen op het programma, waaronder werkzaamheden aan de Aalsmeerderweg, gedeelte tussen de Machineweg en de
Legmeerdijk. Het ontwerp is reeds
vastgesteld en binnenkort start de
voorbereiding. De uitvoering start
in 2016. Ook de wegen in de Componistenbuurt (De Muzen, Händelstraat, Haydnstraat en Hellendaalstraat) gaan volgend jaar on-

der handen genomen worden, ook
de Gedempte Sloot tot de Weteringstraat wacht een opknapbeurt
in 2016, evenals de wegen in Ringvaartzijde.
Sluiproute
Het CDA heeft een vraag over de
toekomst van de Hoofdweg, Ambachtsherenweg en Herenweg. Dit
in verband met het vele sluipverkeer
dat van deze route gebruik maakt.
Het college geeft aan op dit moment
geen plannen te hebben om dit tegen te gaan. Reden hiervoor is dat
de gemeente Kaag en Braassem
in samenwerking met de Provincie
maatregelen treft rondom het kruispunt N207 in Leimuiden. Volgens de
bestuurders wordt het na deze aanpassing voor verkeer minder aantrekkelijk om via de Herenweg richting Kudelstaart en Aalsmeer te rijden. Er gaan wel verkeerstellingen
uitgevoerd worden op genoemde drie wegen. De programmabegroting 2016 wordt vanavond, donderdag 29 oktober, behandeld in de
openbare raadsvergadering in het
gemeentehuis vanaf 20.00 uur.

Joop Jonker Stichting
De totale lengte van het pad in

Aalsmeer is 10 kilometer. Ook de
Takkade maakt deel uit van het Pelgrimspad. Tegenover het watergemaal en in de buurt van molen de
Zwarte Ruiter ligt de tuin van de
Joop Jonker Stichting. “Vroeger was
dit stuk grond van de oude brugwachter en hielden de schapen het
veld netjes bij. Het land lag al jaren braak en was verwaarloosd. In
2010 hebben wij deze plek gekocht.
Zelf hebben wij achter het huis een
heerlijk plaatsje, maar geen tuin.
Wij hebben het land helemaal opgeschoond en dachten toen: Wat
nu? Mijn ouders hebben jaren een
moestuin gehad en het was eigenlijk mijn nichtje die mij op het idee
bracht de tuin open te stellen voor
kinderen met een verstandelijke beperking. Zij hielp mijn vader vaak in
zijn tuin. Het was heerlijk om te zien
hoe fijn zij het vond om zelf voor
de plantjes te zorgen. De hele zomer is er heerlijk fruit, verse kruiden
en groente, waarvan iedereen mee
kan profiteren. Na het overlijden van
mijn vader is de tuin als eerbetoon
naar hem vernoemd.
Elektriciteitskasten
Omdat de tuin ook aan het Pelgrimspad ligt willen wij de Takkade betrekken bij ons plan. Mogelijk kunnen wij ook inhaken op de
kunstkasten - de elektriciteitskasten - die nu in Aalsmeer worden beschilderd, deze zouden dan de geschiedenis van de Pelgrimsroute
verduidelijken door tekst of beeld.”
Wie mee wil denken met Coen en
Daniëlle om het Pelgrimspad meer
zichtbaar te maken kan via de mail
contact met hen zoeken: daniellejvi@live.nl
Janna van Zon

Info-avond over bouw 9
woningen langs Hornweg

Winterkleuren
Ook in december staan kleurworkshops op het programma, waarbij de wintertijd als inspiratiebron
dient. Zowel beginners als gevorderden kunnen deelnemen. De eerste workshop is donderdag 10 december van 14.30 tot 16.30 uur. De
tweede workshop is ’s avonds op
dinsdag 29 december van 20.00 tot
22.00 uur. Deze workshops zijn los
te boeken, deelname kost 15 euro
per workshop. Voor alle workshops
geldt een maximum van 20 deelnemers. Aanmelden kan via boekhuis@boekenhof.nl, 0297-324454 of
in het Boekhuis, Zijdstraat 12.

BOPARAI ASSOCIATES architekten

Aalsmeer - Op maandag 2 november wordt een informatieavond gehouden over de bouw van negen
woningen ter hoogte van de Hornweg 317. De avond begint om 19.30
uur met een centrale presentatie in
de foyer van de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. In januari van
dit jaar is al een eerste bijeenkomst
georganiseerd door de projectontwikkelaar en de gemeente om omwonenden te laten participeren over
dit woningbouwproject. De wensen
van de omwonenden zijn zoveel mogelijk verwerkt in de startnotitie, die
afgelopen juni door de gemeenteraad is vastgesteld. Ter voorberei-

Kleurrijke aankoop DFF
voor Kankerbestrijding
Aalsmeer - Tijdens de 18e editie van
de Ride for the Roses in september
in Aalsmeer is veel geld opgehaald
door de deelnemende fietsers. Maar
er werden ook extra geldinzamelingsacties georganiseerd voor KWF
Kankerbestrijding. Een van die acties
was de veiling van een schilderij van
Clemens Briels georganiseerd door
Galerie Sous-Terre. Galeriehouder
Nol de Groot had geregeld dat kunstenaar Clemens Briels het schilderij ‘Sandakan Memories’ beschikbaar
stelde. Daar kon tijdens de ‘Kunstbeurs aan de Westeinderplassen’ die
in het eerste weekend van september
werd georganiseerd en online op geboden worden. “We vonden het belangrijk iets te doen voor het KWF en
daarom hebben we deze internatio-

Aalsmeer - In november 2007
kwamen Daniëlle Jonker en Coen
van Iersel vanuit Amstelveen naar
Aalsmeer, zij vonden een leuk huis
aan de Oosteinderweg dat nu na
verbouwing een heerlijk onderkomen is. “Op een gegeven moment
zeiden wij tegen elkaar: Wat lopen
hier toch altijd veel mensen voorbij.
Het waren voornamelijk wat oudere
dames voorzien van een rugzak en
een wegenkaart bij de hand. Na enige navraag kwamen wij erachter dat
wij onderdeel uitmaken van het Pelgrimspad. Voor ons volslagen nieuw.
En nu zijn wij zover dat wij de route van het Pelgrimspad meer zichtbaar willen maken. Want wat wij
ons afvragen is: Hoeveel Aalsmeerders weten van dit pad? Het lijkt ons
geweldig om samen met bewoners
iets bijzonders te gaan doen met
het Pelgrimspad dat onder andere loopt over de Hoge Dijk naar de
N196 loopt. Dit stuk wordt door de
wandelaars als saai ervaren en daar
valt volgens ons best wel wat aan
te doen. Wij hebben allerlei ideeën
die wij graag willen delen met andere bewoners. Wij kunnen bijvoorbeeld beginnen met het organiseren
van een brainstorm avond, daar zal
beslist iets uit te halen zijn wat het
lopen van het pad aantrekkelijker
maakt. Wij dachten eerst zelf aan
een dichtregel op de luiken, maar
er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden te bedenken. Misschien
zijn er wel mensen die met ons het
stuk pad door Aalsmeer willen lopen (met of zonder honden). Wij
zien dit als een haalbaar project, het
zou toch mooi zijn om met elkaar
iets te doen voor de gemeenschap!”

ding van de bouw van de woningen
moet nu eerst het bestemmingsplan
herzien worden. Binnenkort wordt
het ontwerp voor de herziening van
het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Op de informatieavond worden omwonenden bijgepraat over
de stand van zaken en over de verdere planning. De projectontwikkelaar HSB ontwikkeling en vertegenwoordigers van de gemeente zijn
aanwezig om alle vragen te beantwoorden. HSB heeft een bouwplan
ontwikkeld voor negen vrijstaande
woningen aan de Hornweg. Voorwaarde voor de bouw is dat de woningen passen in de lintbebouwing.

naal gerenommeerde kunstenaar gevraagd of hij hieraan zijn medewerking wilde verlenen”, aldus De Groot.
Mooie plek op kantoor
Dutch Flower Foundation (DFF)
heeft een bod gedaan tijdens de
veiling voor additionele fondsenwerving voor het KWF. Het prachtig kleurrijk schilderij van Clemens
Briels is door DFF aangekocht en
hierdoor gaat 5.000 euro naar KWF
Kankerbestrijding. Het schilderij is
door Nol de Groot van Galerie SousTerre in aanwezigheid van Ride for
the Roses projectleider 2015 Albert
Vuil aan Dutch Flower Group en de
Dutch Flower Foundation overhandigd en zal een mooie plek in het
kantoor in Aalsmeer krijgen.

Van links naar rechts: Harry Brockhoff (CFO DFG), Marcel Zandvliet (director marketing DFG), Albert Vuil (Ride for the Roses Aalsmeer), Nol de Groot
(Sous-Terre) en Marco Vermeulen (director wholesale DFG).

De kastanjes langs de Van Cleeffkade zijn maandag flink gesnoeid. In het hele
centrum wordt momenteel onderhoud gepleegd aan de bomen. Woensdag 28
oktober zijn de bomen in de Schoolstraat onder handen genomen.

Kwaliteitsplan beheer en onderhoud

Kastanjes flink gesnoeid
Aalsmeer - Afgelopen maandag
26 oktober zijn de kastanjebomen
langs de Van Cleeffkade flink gesnoeid. Er zijn takken verwijderd
om de kastanjes in de juiste vorm
en proporties te houden. Het onderhoud aan de bomen maakt onderdeel uit van het beeldkwaliteitsplan
Beheer en Onderhoud Aalsmeer.
Niet alleen groen valt overigens
onder dit plan, ook grijs (bankjes,
bruggen) in de openbare ruimte.
Momenteel werkt de gemeente aan
een verbetertraject. Over de kwaliteit van met name het groen kwamen vele klachten binnen bij de gemeente. Ook de bestuurders waren
niet tevreden en hebben het heft in
eigen handen genomen. Er zijn ruim
een half jaar geleden nieuwe afspraken gemaakt over het onderhoud en op diverse plaatsen in de
gemeente is het nieuwe beheer duidelijk zichtbaar. Regelmatig schouwen na werkzaamheden door eigen
medewerkers behoort overigens
tot het nieuwe beheer, evenals een
rondje door de wijk met bewoners

en andere betrokkenen een wens is
van de gemeente. Dit gaat lopen via
de wijkoverleggen. Voor een duurzame instandhouding van de voorzieningen in de openbare ruimte is
nu het beeldkwaliteitsplan beheer
en onderhoud vastgesteld. Nog niet
officieel trouwens. In de commissieverband is hier reeds over gesproken, in de raadsvergadering vanavond, donderdag 29 oktober, valt
het definitieve besluit. Het college
stelt de fracties voor te kiezen voor
‘kwaliteitsniveau B’ en dit kan worden gerealiseerd met het huidige
beheerbudget van circa 3,5 miljoen
euro. Wanneer wordt gekozen voor
het beheerscenario ‘ambitie’ waarbij
de representatieve gebieden (winkelcentra, parken en recreatieplekken) op niveau A worden onderhouden, is jaarlijks een extra budget nodig van circa 90.000 euro. De fracties willen graag deze extra opwaardering, maar zijn hiervoor de benodigde gelden beschikbaar? De raad
is openbaar en begint om 20.00 uur.
Belangstellenden zijn welkom.

Expositie fotograaf Reint Baarda

Bijzondere gebouwen en
huizen bij Eveleens
Aalsmeer - Momenteel is er in het
kantoor van Eveleens Makelaars
aan de Punterstraat een bijzondere
expositie te bewonderen van de veel
in Aalsmeer verblijvende fotograaf
Reint Baarda. Reeds eerder was
er een kleine collectie Aalsmeerse
pandjes te bewonderen in het kantoor, maar inmiddels is de serie dusdanig uitgebreid dat het tijd was
voor een eigen expositie. Naast een
aantal bekende en minder bekende
Aalsmeerse en Kudelstaartse ge-

bouwen, zijn er ook foto’s van panden elders in het land te zien. Daar
het niet mogelijk is het complete
werk ten toon te stellen, wordt er
verwezen naar de website waar de
complete collectie op te vinden is.
En de serie groeit nog steeds. Loop
gerust eens binnen om deze bijzondere kunstwerkjes te aanschouwen
en onderga dit feestje van herkenning. Nieuwsgierig geworden? Kijk
dan alvast eens op reintbaarda.exto.nl.

20 Nieuwe Meerbode
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B&W: “Reclamebelasting op
huidige wijze voortzetten”
Aalsmeer - In een motie heeft
de gemeenteraad op 18 december vorig jaar het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of het voor Aalsmeer mogelijk is om differentiatie in de reclamebelasting aan te brengen op basis van vierkante meters of de onroerendzaak belasting. Er is contact
opgenomen met de gemeenten Hillegom, Teylingen en Mijdrecht. Deze gemeenten blijken een BIZ (Bedrijven Investeringszone) te gebruiken om de inkomsten voor het Ondernemersfonds te reguleren. “Omdat deze gemeenten hebben gekozen voor een ander financieringsinstrument is een vergelijking met de
Aalsmeerse situatie lastig”, aldus de
bestuurders in een schrijven aan de
fracties. “Het is in theorie mogelijk
om de reclamebelasting op een andere leest te schoeien en/of te differentiëren. Dit druist echter in tegen de wensen van het merendeel
van de ondernemers en juist voor
hen is dit instrument in het leven
geroepen. Daarnaast zijn er hogere
kosten verbonden aan het invoeren

van een differentiatie in de reclamebelasting.” Op 20 december 2012 is
besloten om bij wijze van proef in te
stemmen met de invoering van reclamebelasting en dit na twee jaar
te evalueren. De evaluatie dient de
voortgang en de mogelijkheden van
een gedifferentieerd tarief en mogelijke verbeterpunten inzichtelijk
te maken. Winkeliervereniging Meer
Aalsmeer heeft wethouder Ad Verburg in een brief laten dat het Ondernemersfonds naar wens verloopt
en er geen verbeterpunten zijn. Het
college stelt de fracties nu voor om
definitief over te gaan tot het instellen van reclamebelasting ten behoeve van het Ondernemersfonds
en het huidige tarief te handhaven.
“De heffing op basis van de huidige
vorm is in de praktijk eenvoudig uitvoerbaar en voldoet aan de wensen
van de meerderheid van de ondernemers”, aldus het college van B&W.
De verordening om de reclamebelasting in 2016 op de huidige wijze
voort te zetten gaat aan het einde
van het jaar aan de raad voorgelegd
worden.

Payrollservice op maat voor ondernemers

waarvan het graf, na overleg met de
familie, opgeheven is. Nabestaanden kunnen ook zelf een keitje kopen en deze laten voorzien van een
naam en bij het verzamelmonument
plaatsen. Het monument wordt op
die manier een ‘groeiend’ monument om er op speciale (familie)
dagen heen te gaan. Bij de onthulling van het monument kunnen nabestaanden kaarsjes aansteken ter
nagedachtenis aan de overledenen.

Algemeen Verzamelgraf

Wethouder Verburg onthult
monument op begraafplaats
Aalsmeer - Op Allerzielen, maandag 2 november, om half 3 onthult
Wethouder Ad Verburg een monument op het Algemene verzamelgraf
van de Begraafplaats aan de Ophelialaan. Geïnteresseerden worden
van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Allerzielen is weliswaar van oorsprong een katholieke traditie, waarbij de overledenen
worden herdacht, maar vormt landelijk steeds vaker de kern van herdenkingsweken. Er worden in de-

ze weken kaarsjes ter nagedachtenis aangestoken en berichtjes geplaatst.
‘Groeiend’ monument
Op de Algemene Begraafsplaats is
een mooi, door Athur Gläsner uit
een verzameling zwerfkeien gecreeerd, monument geplaatst. Het monument verwijst door haar materiaalkeuze naar oeroude tradities van
begraven en herdenken. Het monument is er voor alle overledenen

CPA brengt flexibiliteit en
ondernemingsruimte
Aalsmeer - Sinds kort is Customized Payrolling Aalsmeer, kortweg
CPA, gevestigd in Aalsmeer. Het is
een initiatief van Jacqueline Wakker-Eveleens. Zij verleent payrollservices aan ondernemers in de regio Aalsmeer. Werkgevers kunnen
het juridisch werkgeverschap aan
CPA overlaten, met alle administratieve verplichtingen die daarbij horen.
“Dat geeft ondernemers de ruimte
om makkelijk en flexibel personeel
in te zetten”, aldus Jacqueline Wakker. “Ook hebben zij minder administratieve lasten en juridische risico’s.” De dienstverlening kan volle-

dig op de wensen en eisen van het
bedrijf worden afgestemd. Codewoord van CPA is kwaliteit. Kwaliteit
van de administratie, de adviezen en
de persoonlijke service.
Ervaring
De in Aalsmeer geboren en getogen
Jacqueline Wakker begon haar carrière in de werving en selectie. Sinds
1991 is zij werkzaam in de uitzendbranche, de laatste veertien jaar als
zelfstandig ondernemer. De start
van payrollbedrijf CPA is voor haar
een nieuwe uitdaging op een bekend terrein. Kijk voor meer informatie op www.cpa-payroll.nl.

Uiterst geconcentreerd ‘topper’ Pieter van Diepen.

Liefhebbers, specialisten en teams

Aanmelden Groot Aalsmeers
Dictie nog steeds mogelijk
Aalsmeer - Vrijdag 13 november
vindt de zesde editie van het Groot
Aalsmeers Dictee plaats. Aanmelden is nog mogelijk voor de categorieën liefhebbers, specialisten
en teams. Het dictee wordt net als
in voorgaande jaren georganiseerd
door het Boekhuis en gehouden in

restaurant ’t Wapen van Aalsmeer in
de Dorpsstraat.
Van de beschikbare vijftig plaatsen is inmiddels ruim tweederde bezet. Wacht dus niet te lang
met inschrijven! Het dictee bestaat
uit tien zinnen van in totaal ongeveer driehonderd woorden, waar-

Bijbellezing ‘Hoe God
verscheen in Saksenland’
Zaterdag huis en huis en op Praamplein

Scouting Tiflo langs deuren
met plantenbakken
Aalsmeer - Zaterdag 31 oktober
gaan de leden van Scouting Tiflo
traditiegetrouw langs de deuren in
Aalsmeer en Kudelstaart met zelf
opgemaakte plantenbakjes. Ook
worden de plantjes verkocht op
www.tiflo.nl én staat er een kraam
op het Praamplein in het Centrum.
De leden van Scouting Tiflo in de
leeftijd van 5 tot 18 jaar starten zaterdag om 9.30 uur met de verkoop
van de plantenbakjes. Wilt u zeker
weten dat u ruim de keuze heeft?
Bestel dan vanaf vrijdag 30 oktober
alvast uw plantenbakjes op www.
tiflo.nl. De plantenbakjes worden
dan op 31 oktober bij u thuis afgeleverd! Ook op het Praamplein vindt
u de enthousiaste verkopers van de
Tiflo.
De plantenbakjes kosten 4 euro per
stuk en de opbrengst van de actie is

bestemd voor de aanschaf van spelmateriaal en de activiteiten van de
scouting groep. Luister ook 30 oktober tussen 18.00 en 18.30 uur naar
Radio Aalsmeer, daar is Scouting
Tiflo te gast. Scoutinggroep Tiflo telt
zo’n 100 leden in de leeftijd van 5
tot 18 jaar. De groep bestaat uit verschillende speltakken: bevers, kabouters, welpen, gidsen, verkenners
en wilde vaart. Iedere zaterdag komen de speltakken bijeen aan de
Stommeerweg 13 (onder de kerk)
om daar hun actieve en gezellige
spel te doen. De activiteiten van de
bevers, kabouters en welpen vindt
plaats op het land, het spel van de
verkenners en gidsen speelt zich
voornamelijk af op en rond de Westeinderplassen. Bent u of is uw zoon/
dochter geïnteresseerd? Neem dan
een kijkje op www.tiflo.nl.

Aalsmeer - Op maandag 2 november verzorgt Dirk Otten de lezing
‘Hoe God verscheen in Saksenland’
in ‘t Baken in de Sportlaan 86. De
lezing tijdens de Open Bijbelkring is
van 14.30 tot 16.30 uur. Dit jaar behandelt de Bijbelkring het boek: ‘Als
Freya zich laat zien’ van Henk Vreekamp. Over de eerste geloofsbelijdenis in oud Nederland. Naar aanleiding van dit boek is Dirk Otten
uitgenodigd om meer te komen vertellen over deze tijd. Over Widukind
en Karel de Grote. Met een aantrekkelijke Powerpoint presentatie zal
hij iedereen meer wegwijs maken
over deze voor velen vaak duistere
tijd in de geschiedenis. Hopelijk zal
er meer licht komen over deze toch
erg interessante periode, waar-

Onthulling woensdag 4 november

Kinderboerderij krijgt
twee vleermuiskasten
Aalsmeer - Aanstaande woensdag
4 november onthult wethouder Jop
Kluis twee vleermuiskasten op kinderboerderij Boerenvreugd. Eén van
deze kasten is geschonken door
Landschapsbeheer Noord-Holland
en de Natuurgroep Aalsmeer. Beide organisaties hebben in het verleden gezamenlijk vleermuisinventarisaties gedaan in Aalsmeer en
wilden een vleermuiskast ophangen ter ondersteuning van de vleermuispopulatie. Voor een geschikte
locatie werd kozen zij kinderboer-

derij Boerenvreugd in het Hornmeerpark. Het bestuur van Stichting Kinderboerderij Aalsmeer heeft
het idee enthousiast ontvangen. Bestuurslid NME (natuur- en milieueducatie) Daniëlle van Dijk: “Deze vleermuiskasten zijn zeker een
aanwinst, zowel voor de vleermuispopulatie als voor de kinderboerderij. Het is een mooie gelegenheid
om kennis over te dragen over deze beschermde zoogdierensoort. In
het verleden hebben we in onze info-hoek een mini-tentoonstelling

in voor het eerst het verhaal van
de Heiland Christus werd verteld
in Nederland. Dirk Otten studeerde Duitse Taal- en Letterkunde en
schreef een dissertatie over de laat
Middeleeuwse oorkondentaal in het
Duits-Nederlandse grensgebied. Hij
was werkzaam als leraar Duits en

bij het Groene Boekje de leidraad
vormt. Aalsmeerder Ronald Ganzeboom, in 2014 winnaar in de categorie liefhebbers, maakt dit jaar de
tekst. Het dictee wordt voorgedragen door oud-burgemeester Joost
Hoffscholte. Naast de categorieën
specialisten (voor de echte dicteetijgers) en liefhebbers is er ook weer
een teamwedstrijd. Een team dient
te bestaan uit drie personen. Voor
het berekenen van de uitslag wordt
het aantal fouten van de drie leden
bij elkaar opgeteld. Overigens nemen alle deelnemers aan de teamwedstrijd automatisch ook individueel deel aan het dictee. Angst voor
een groot aantal fouten hoeft niet.
Het plezier van de taalbeleving staat
voorop en in elke categorie worden
alleen de beste drie deelnemers publiekelijk bekendgemaakt.
Het dictee begint vrijdag 13 november om 18.30 uur (ontvangst vanaf 18.00 uur). Na afloop is er voor
de deelnemers een buffet en kan er
uiteraard volop worden nagepraat.
Tijdens het buffet gaat het nakijkteam aan de slag om de dictees te
beoordelen. De uitslag wordt verwacht omstreeks 21.00 uur.
Aanmelden is mogelijk via boekhuis@boekenhof.nl of 0297-324454.
De kosten zijn 25 euro per persoon,
het buffet is hierbij inbegrepen.
als woordenboekredacteur bij Van
Dale. Hij schreef boeken over de
plaatsnamen van de Veluwe en de
veld- en boerderijnamen in de zeven gemeenten van de NoordoostVeluwe. Vanaf 2004 houdt hij zich
bezig met de kerstening van oostelijk Nederland in de vroege Middeleeuwen. Na enkele boekjes over
de missionaris Lebuïnus verschenen
‘Hoe God verscheen in Saksenland’
en vorig jaar ‘Hoe God verscheen
in Friesland’. Belangstellenden zijn
welkom.

Vrijdag en zaterdag in Hornmeer

Districts finales libre bij
biljartvereniging
Aalsmeer - Vrijdagavond 30 oktober om 19.30 uur en zaterdag
31 oktober vanaf 10.30 uur starten twee finale wedstrijden biljarten in de tweede klasse 90 carambole’s en derde klasse 70 carambole’s bij biljartvereniging Aalsmeer in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De 12 deelnemers aan
deze finales komen van verschillende verenigingen uit het district Veen
en Rijnstreek. Voorafgaande deze
finales zijn er op 7, 14 en 21 oktober voorrondes gespeeld. Hieraan
namen vijf spelers van Biljartver-

Zangdienst in
de Dorpskerk
gehad over vleermuizen. We hopen
dat de kasten goede verblijven zullen vormen voor de vleermuizen. Zij
zullen er niet het hele jaar in verblijven, aangezien de meeste vleermuizen het hele jaar migreren. Mocht
een verblijfplaats bevallen, dan komen ze vaak in het volgende jaar
terug.” De onthulling van de beide
kasten vindt woensdag 4 november
om 16.00 uur plaats. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Urnengraven en strooiveld
Sinds begin van dit jaar wordt de
Algemene Begraafplaats beheerd
door het team van de Amstelveense begraafplaats Zorgvlied. In januari 2016 krijgt Zorgvlied de beschikking over een zogenaamd Crematorion. Het is dan ook mogelijk om
de rouwplechtigheid in de Aula van
Aalsmeer te houden met de ‘technische’ crematie op Zorgvlied. De familie kan er voor kiezen om na afloop van de uitvaartplechtigheid in
Aalsmeer, de overledene te begeleiden tot in het Crematorion van
Zorgvlied. De Algemene Begraafplaats aan de Ophelialaan biedt als
asbestemming urnengraven, urnennissen en een strooiveld aan. Dit
wordt nog uitgebreid met een algemeen strooimonument met dezelfde functie als dat van het monument van het Algemene Verzamelgraf dat op 2 november in gebruik
wordt genomen.

Aalsmeer - Zondagavond op 1 november om 18.30 uur is de laatste
zangdienst van dit jaar in de eeuwenoude Dorpskerk in de Kanaalstraat. Het is een speciale zangdienst, want er is geen koor maar
wel een bijzondere organist. Joshua
Prins, die veel in het land optreedt
met onder andere Dub de Vries,
gaat van zich laten horen. Er zal veel
gezongen worden, met veel bekende liederen. Voorganger is de heer
D. Vollmuller. Uiteraard is weer iedereen op deze avond van harte uitgenodigd.

eniging Aalsmeer deel. Na de voorrondes moesten drie van hen het
veld ruimen. De overgebleven twee
Aalsmeerse deelnemers aan deze finales zijn Hans Spaargaren en
Theo Volkerts. De overige finalisten
komen van BV De Plas, BV De Sport,
BV Jacobswoude en BV Roelofarendsveen. De winnaars van deze
twee finales gaan naar het gewestelijke kampioenschap in de districten Vlietlanden en Midden Holland.
Aalsmeer speler Joop Houtman,
kampioen geworden in de vierde
klasse libre, speelt 31 oktober en 1
november in Den Haag om het gewestelijke kampioenschap strijden.

Bibliotheek in
kerk open
Rijsenhout - Houdt u van lezen?
Dan is de uitleen van boeken in de
Ontmoetingskerk aan de Werf vast
wat voor u. Naast even gezellig aan
de koffie of thee, kan men keuze
maken uit de vele streekromans die
in de kasten staan. Iedere tweede
en vierde donderdag van de maand
is de bibliotheek open van 10.00 tot
11.00 uur. Kerkelijk of niet kerkelijk
gebonden, iedere leesliefhebber is
welkom! Verdere informatie bij Nelie Agterberg via 320604.

iranda’
s
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Momenten
Kaas en worst
Aalsmeer - Ik ben beslist geen carnivoor, maar ook zeker geen vegetariër. Om van veganist nog maar te
zwijgen. Dan mag je helemaal niks.
Wel haal ik af en toe wat biologische
producten, komen plofkippen er bij
mij niet meer in en koop ik steevast scharreleitjes, maar ik schrok
nogal van de uitkomst van een onderzoek van de week over het feit
dat bewerkt vlees kankerverwekkend is. Het werd in hetzelfde journaal overigens al wel weer tegengesproken, want als je niet meer dan
vijftig gram per dag consumeert
zou het niet zo’n vaart lopen, maar
toch.. Vroeger zei mijn moeder altijd dat we het vlees niet zo zwart
moesten laten worden op de barbecue, want dat zou slecht zijn voor
je gezondheid en inderdaad kankerverwekkend, maar ook de witte
velletjes van de mandarijnen waren
niet veilig, al is de medische wetenschap daar volgens mij op teruggekomen (ook van dat zwarte van het
vlees dat meestal slechts de marinade blijkt die wat te hard gaat).
Dat roken kankerverwekkend is, dat
weten we al zo lang. En alcohol is
niet goed en te vet eten al helemaal
niet. Daar krijg je dan weer vernauwingen van. Ja, overal waar TE voor
staat is niet goed. Dat weten we inmiddels toch allemaal wel? Toen
ze op een gegeven moment met al
dat superfood kwamen, heb ik stiekem ook even aan de hype meegedaan. De voorraad chiazaad ligt
nog steeds in mijn kast en die gooi
ik af en toe door mijn kwark, maar
het schijnt gewoon ordinair vogelenzaad te zijn, alleen dan een keer
of zeven zo duur. In de kwark gaat
daarnaast overigens ook altijd een
handje ouderwets lekkere rozijnen.
Die grote van de markt zijn het lekkerst. Maar die zullen wel weer te
veel suikers bevatten al dan niet natuurlijke. Oh, quinoa vind ik gewoon
een lekkere afwisseling met de gekookte piepers en volkoren producten zijn allang niet meer uit mijn
apothekerskast te denken, maar
die vleeswaren. Da’s toch een dingetje. Ik ben nogal van de keurslagerij. Twee ons achterham gaat
er in huize Gommans wel wekelijks doorheen, maar ook leverkaas, (smeer)worst en ontbijtspek
en Zeeuws spek en en.. Ik hoor het
al. Niet goed! Nu ben ik ruim drie
jaar geleden volledig gestopt met
roken, dus ik dacht op de goede
weg te zijn. Niet dus. Damn. Waar
zit wát dan in? Help. Lastige materie. Tóch wordt ik géén vegetariër. Ik
vertik het. Dan mag je namelijk ook
geen vis! Over vis gesproken. Ik heb
laatst een documentaire gezien over
kweekvis.. Nou, daar lusten de honden ook geen brood van hoor. Derhalve komt er bij mij geen pangasius- en tilapiafilet meer in. Althans
niet bij de supermarkt vandaan. De
visboer verzekerde mij echter dat
er bij zijn vis geen antibiotica aan
te pas kwam. Het zal wel. Tonijn en
zalm vind ik tóch lekkerder. Ach en
daar zal ook wel van alles mee aan
de hand zijn. Dan het laatste onderzoek dat ik las over kaas. Kaas zou
verslavend zijn. Het melkeiwit caseine, dat in kaas zit, lijkt qua structuur namelijk op het pijnstillende
en zeer verslavende medicijn morfine. Dat beweert althans een dokter. ‘Kaas kan eigenlijk ook wel zuivelcrack genoemd worden’, aldus
dokter Barnard. Mensen, ik kan niet
anders dan een vreselijke conclusie trekken uit dit verhaal; Ik ben
een alcoholistische, diermoordende,
kaas-crackhead met iets te veel vet
op heupen en buik! Maar.. Ik rook
niet. Jij nog een plakje worst? Oh
neeeeeee!
Miranda Gommans

‘Karma, lot en
reïncarnatie’
Rijsenhout - Onder auspiciën van
de uitgeverij van de Graalsbeweging in Nederland wordt op donderdag 5 november een thema-avond
over het onderwerp ‘Karma, lot en
reïncarnatie’ gehouden in dorpshuis
De Reede aan de Schouwstraat. Tijdens deze avond wordt ingegaan op
de vraag wat het lot of karma nu eigenlijk is, hoe zich dit verhoudt tot
de vrije wil, en of het idee van reincarnatie bijdraagt aan een beter begrip. Inbreng van de aanwezigen welkom is. Tot slot wordt de
voordracht ‘Het Lot’ uit de Graalsboodschap ‘In het Licht der Waarheid’ van Abd-ru-shin voorgelezen.
De gespreksleider van deze avond
is Rob Verweij. De thema-avond begint om 20.00 uur en iedere belangstellende is welkom. Er wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
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Al meer dan vijftig mini’s

Kom voetballen bij RKDES

Combifun activiteit voor jeugd

Grote opkomst bij ‘video
clip maken’ in vakantie
Aalsmeer - Het is vrijdag 23 oktober. The Beach stroomt vol met kinderen. Tijd voor de Combifun vakantie activiteit, georganiseerd door
Sportservice Haarlemmermeer, Cultuurpunt Aalsmeer en De Binding.
De 90 bezoekers in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar gaan deze dag
een eigen videoclip opnemen op het
nummer ‘Happy’ van Pharrel Williams. Eerst krijgen de kinderen gezamenlijk een warming-up. Met
stem- en bewegingsoefeningen van
de toneeldocent van het Cultuurpunt worden de kinderen uit hun
comfort zone gehaald. Vervolgens
worden de kinderen verdeeld over
drie groepen, die op leeftijd zijn samengesteld.
De oudste groep begint met een
workshop hiphopdans. Leraar Cefas leert de leerlingen een stoere
choreografie aan om te gebruiken
in hun videoclip. Ze leren een paar
echte breakdance moves en kunnen
na een uur als groep een nagenoeg
perfecte dans laten zien.
Even verderop krijgen de kinderen
van de middelste groep presentatieles. Ze leren wat ze uit kunnen
stralen met hun houding. Stuk voor
stuk mogen de leerlingen proberen
een nutteloos product aan elkaar te
verkopen door het juiste enthousiasme uit te stralen en de beste verkoopargumenten te gebruiken. De
groep mag vervolgens zeggen of ze
het product zouden kopen. Het laatste deel van de les gaat de groep
aan de slag om de groepsuitstraling

voor in de videoclip te verbeteren.
De allerkleinsten zijn aan het knutselen. Ze zijn bezig met het decor
van de videoclip. Dit doen ze door
een groot zijl te beplakken. Het thema ‘Happy’ zorgt er voor dat de creativiteit van de leerlingen volop tot
uiting komt. Hartjes, smileys, Minions en slingers. Alles wordt gekleurd, geknipt en op het zeil geplakt. Als het kunstwerk af is, wordt
een groepsfoto voor het zelfgemaakte decor gemaakt.
Vervolgens hebben de leerlingen
een kleine pauze. In het kader van
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is er gezorgd voor water en
fruit, zodat de leerlingen deze middag niets te kort komen. Na deze
korte pauze draaien alle groepen
door naar de volgende workshop.
Aan het eind van de dag is het tijd
om gezamenlijk de videoclip op te
nemen. Alle groepen nemen zenuwachtig plaats voor hun eigen decor.
Ze nemen nog een keer de choreografie door en dan gaat de camera aan. ‘3,2,1 actie!’, roept de cameraman. De kinderen dansen en zingen hun laatste beetje energie van
die dag er uit. De ouders staan al
klaar om de kinderen op te halen.
Voldaan en vermoeid gaan de kinderen naar huis. Nu is het afwachten tot de videoclip af is…
Ook benieuwd naar hoe de videoclip is geworden? Vanaf aanstaande
woensdag 28 oktober is deze te zien
op de website van De Binding, www.
debinding.nl

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 31 oktober:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 – Nieuwland 1
14.30 u
F.C.A. 2 - Monnickendam 2 12.00 u
D.I.O. 2 - F.C.A. 4
14.00 u
Z.S.G.O./W.M.S. 3 - F.C.A. 5 14.15 u
Ouderkerk 5 - F.C.A. 6
14.30 u
F.C.A. 7 – IJmuiden 10
14.30 u
F.C.A. 45 – Muiderberg 45 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – Tos Actief VR3 14.30 u
Junioren
Altius A1 - F.C.A. A1
15.30 u
D.I.O. A1 - F.C.A. A2
13.00 u
H.B.C. B3 - F.C.A. B1
13.00 u
Amstelveen B1 - F.C.A. B2 12.00 u
F.C.A. B4 – Weesp B1
12.00 u
F.C.A. C1 – D.I.O.S C1
10.15 u
F.C.A. C3 – F.C.A. C4
8.45 u
F.C.A. C5 – S.C.W. C2
10.15 u
P.V.C.V. C5 - F.C.A. C6
12.15 u
Pupillen
Roda’23 D2 - F.C.A. D1
11.00 u
Roda’23 D3 - F.C.A. D2
9.00 u
F.C.A. D3 – Nederhorst D1 10.15 u
F.C.A. D4 – De Vecht D1
8.45 u
F.C.A. D5 – Argon D4
8.45 u
Legm.vogels 7 - F.C.A. D6 13.00 u
F.C.A. D7 – Amstelveen D6 8.45 u
F.C.A. E2 – United E3
8.45 u
F.C.A. E3 – Argon E2
8.45 u
F.C.A. E4 – B.S.M. E2
10.15 u
Argon E4 - F.C.A. E5
8.45 u
Amstelveen E6 - F.C.A. E6 10.15 u
Martinus E12 - F.C.A. E7
9.00 u
F.C.A. E8 – Geel Wit E9
10.15 u
Legm.vogels E7 - F.C.A. E9 13.00 u
F.C.A. F1 – R.K.D.E.S. F1
10.15 u
N.F.C. F1 - F.C.A. F2
9.30 u
Legm.vogels F3 - F.C.A. F3
9.00 u
Hillegom F6 - F.C.A. F6G
8.45 u
Roda’23 F10 - F.C.A. F7G
9.00 u
Hoofddorp F13 - F.C.A. F8 10.00 u
F.C.A. F9 – Kon.H.F.C. F15
8.45 u
F.C.A. F10 – Kon.H.F.C. F19 8.45 u
F.C.A. F11 – Hertha F4
8.45 u
F.C.A. F12M – V.V.C. F10M 10.15 u
Meisjes
Zeeburgia MA1-F.C.A. MA1 10.30 u
F.C.A. MB1 – JH MB1
12.00 u
Buitenveldert - F.C.A. MB2 8.30 u
F.C.A. MD1–BuitenboysMD1 10.15 u
DESTO MD2 - F.C.A. MD2 13.30 u
F.C.A.ME1 - AF ME1
8.45 u
F.C.A. ME2 – H.B.C. ME1
10.15 u
R.K.D.E.S.
F.C.A’dam D2 – RKDES D1
Pancratius D6 – RKDES D2
RKDES D3 – RKAVIC D4
RKDES E2 – C.S.W. E2
RKDES E3 – Hillegom E5
A.F.C. E8 – RKDES E4
RKDES E5 – Roda’23 E9
R.K.D.E.S. E6 – D.I.O.S. E14
H.B.C. E 11 – RKDES E7
RKDES E8 – Overbos E12
F.C.A. F1 – RKDES F1

12.30 u
11.30 u
11.00 u
11.00 u
11.00 u
11.30 u
11.00 u
9.30 u
8.30 u
11.00 u
10.15 u

Martinus F4 – RKDES F2
13.30 u
RKDES F3 – Pancratius F5 9.30 u
Pancratius F6 – RKDES F4 10.15 u
Hoofddorp F6 – RKDES F5 8.45 u
RKDES F6 – Overbos F9
11.00 u
C.S.W. F4M – RKDES F7
8.45 u
Badh’dorp F4 - RKDES F8 10.30 u
RKDES F9 – Amstelveen F10 9.30 u
RKDES 012-1 – DSOV 012-1 9.30 u
Vrouwen
RKDES VR1 – De Meer VR2 13.00 u
Meisjes
K.D.O. MB1 - RKDES MB1 13.30 u
RKDES MC1 – Zwanenburg 11.00 u
WSV’30 MD2 - RKDES MD 10.00 u
B’veldert E6 - RKDES ME1 11.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 – Bl.Wit. 1
14.30 u
S.C.W. 2 – Swift 6
12.00 u
S.C.W. 3 – Bl.Wit. 3
13.00 u
Hertha 2 - S.C.W. 4
15.00 u
S.C.W. 5 – Kon.H.F.C. 3
11.00 u
SCW 35+1 – Arsenal 35+1 14.30 u
SCW 45+1–Buiksloot 45+2 15.00 u
Junioren
Legm.vogels A2 - S.C.W. A1 15.00 u
SCW B1 – Olympia.Haarl.B2 11.00 u
Hoofddorp C6 - S.C.W. C1 12.15 u
F.C.A. C5 - S.C.W. C2
10.15 u
Pupillen
S.C.W. D1 – K.D.O. D3
8.45 u
A.F.C. D 10 - S.C.W. D2
10.30 u
Tos Actief E1 - S.C.W. E1
10.15 u
Legm.vogels E3 - SCW E2
9.00 u
S.C.W. F1 – Roda’23 F4
8.45 u
S.D.W. F5 - S.C.W. F2
12.30 u
Vrouwen
Nieuw SlotenVR2-SCW VR1 16.30 u
Meisjes
SCW MB.1 – WSV’30 MB.1 10.15 u
Legm.vogels C2 - SCW C1 11.00 u
D.O.S.V. ME1 - S.C.W. ME1 11.00 u
Zondag 1 november.
F.C. Aalsmeer
C.T.O.’70 1 - F.C.A. 1
F.C.A. 3 – S.D.Z. 3
Pancratius 8 - F.C.A. 4
Parkstad 2 - F.C.A. 5
Overbos 4 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 – R.C.H. 3

14.00 u
11.30 u
11.00 u
11.30 u
12.45 u
11.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 – Sp.Martinus 1 14.00 u
ZSGO/WMS2 - RKDES 2 11.30 u
R.K.D.E.S. 3 – Hillegom 3
12.00 u
Hoofddorp 5 - RKDES 5
11.00 u
Hoofddorp 10 - RKDES 6 11.00 u
Junioren
RKDES A1–Zwanenburg A1 14.00 u
RKDES A2 – Roda’23 A4
12.00 u
Roda’23 B2 - RKDES B1
12.00 u
RKDES B2 – D.I.O.S. B3
10.00 u
D.S.S. C2 - R.K.D.E.S. C1
9.15 u
BuitenveldertC5-RKDES C2 8.30 u
RKDES C3 – Overbos C3
10.00 u
RKDES C4 – Pancratius C7 12.00 u

Kudelstaart - In Kudelstaart is
voetballen één van de populairste
sporten. Dat kan je zien aan de druk
bezette voetbalveldjes in het dorp,
op het schoolplein én aan de groei
van het aantal jeugdleden bij RKDES. Dit seizoen spelen 38 jeugdteams voor RKDES in de competitie.
Maar naast deze officiële teams met
pupillen en junioren heeft RKDES
ook een enorm leuk team mini’s. De
mini’s zijn jongens en meisjes geboren tussen 1 januari 2009 en 31
december 2010. Wil jij ook eens komen kijken of voetballen voor jou

dé sport is? Kom langs en trap een
balletje mee. De mini’s trainen op
woensdag van 16.30 tot 17.30 uur
en op zaterdag spelen ze onderlinge
wedstrijdjes waarvoor om 9.00 uur
wordt verzameld in de kantine. Je
kan een paar keer meetrainen voordat je lid moet worden. Dit seizoen
voetballen al meer dan 50 jongens
en meisjes mee bij de mini’s maar
er kan nog meer bij! Dankzij de hulp
van trainers en ouders weet RKDES
de jongste voetballertjes een leuke
start in hun voetbalcarrière te geven.

Seizoen voor schaatsers van start

Blauwe Beugel in Inzell
Rijsenhout - Afgelopen week was
een groot aantal leden van IJsclub
De Blauwe Beugel uit Rijsenhout op
trainingskamp. Ongeveer 30 leden
van de club waren in Inzell waar veel
geschaatst en gefietst is. De weersomstandigheden waren helaas niet
als vorig jaar, toen werd er ‘s morgens geschaatst en kon men ‘s middags in de korte broek en mouwen
op de fiets mountainbiken, maar nu
moest men het doen met winterse
omstandigheden. Het is een jaarlijkse traditie om daar deel te nemen
aan de Atje Keulen Deelstra trofee
en de supersprint wedstrijden. Een
groot deel van de jeugd heeft mee-

BeNe League handbal

gereden. Van de C-selectie zijn Onno Zonneveld en Igor Baars een
kleine week in Erfurt geweest voor
een trainingskamp en ze hebben
daar mooie tijden gereden. Mats
Stoltenborg, daartegen, de op coming marathon vedette uit Hoofddorp, heeft met team Claefis deel
genomen aan de eerste Holland
Cup op de 5000 meter. En enkele rijders hebben in Haarlem wedstrijden
gereden, waar ook al meerdere persoonlijke records verreden zijn. Het
seizoen is begonnen, maar gaan de
menige trainingsuren van deze afgelopen zomer nu tot uiting komen
in snelle tijden?!

FIQAS trekt aan langste eind
Aalsmeer - Zaterdagavond 24 oktober speelden de mannen van FIQAS Aalsmeer een uitwedstrijd in
België tegen QubuQ A Bocholt.
Vanaf minuut één was er strijd én
die ging gelijk op: 3-3 en 5-5 na
tien minuten. Vervolgens was er een
overwicht voor FIQAS Aalsmeer, dat
door goals van Frank Lübbert, Remco van Dam en Dustin Ligthart op
5-8 kwam. Bocholt vocht zich terug
tot 9-9 na twintig minuten, maar opnieuw volgde een sterke fase van de
Aalsmeerders. Samir Benghanem en
een hattrick van Tim Bottinga zorgden voor 9-13. Die voorsprong werd
echter weer (te) makkelijk weggeven en zo gingen de ploegen rusten
bij 13-14. Na rust bleef de wedstrijd
op en neer golven, al wist FIQAS
Aalsmeer steeds de voorsprong te
behouden, want Kevin Hooijman
(uiteindelijk topscorer met negen
doelpunten), Robin Boomhouwer
en Tim Bottinga bleven scoren. Zo
werd het via 17-18, 20-19, 22-23 bij

het ingaan van de laatste tien minuten 24-25. Op dat moment kwam FIQAS Aalsmeer in dubbel ondertal te
staan. Bocholt kwam wel gelijk (2525), maar wist verder niet te profiteren. In de slotfase werd het helemaal super spannend: 26-26 en 2726 voor de Belgen met nog vier minuten op de klok. Maar topschutter
Hooijman haalde nog twee keer verwoestend uit en stelde daarmee de
overwinning voor FIQAS Aalsmeer
veilig: 27-28. De mannen handhaven
zich hiermee op de tweede plaats in
de BeNe-League.
Nipt verloren
Afgelopen dinsdagavond 27 oktober
is de wedstrijd tegen Volendam gespeeld in de Bloemhof. Deze is helaas verloren met 24-27. De mannen
hebben nu even rust. De eerstvolgende wedstrijd staat gepland op
zaterdag 14 november vanaf 20.15
uur uit in Hasselt, België, tegen
Hubo/Initia.

Handbal Eerste Divisie

Dames zetten iets recht
Aalsmeer - Na het verlies eerder
deze week uit bij Fortissimo hadden de dames van FIQAS Aalsmeer
zaterdagavond bij Hellas iets recht
te zetten. Ze begonnen dan ook
goed aan de wedstrijd: Dionne Visser scoorde snel twee keer achter elkaar en Birgit Hemmes vanaf de linker opbouw: 3-0 na 2 minuten. Reden voor Hellas coach Joris Witjens om meteen een time out
te nemen… Dat hielp, want Hellas
herpakte zich daarna: 3-2. Gelukkig
scoorde Kelsey Maarse de 4-2. In
de fase die volgde werd er aan beide kanten heel veel gemist. Uiteindelijk maakte Hellas na een poosje
de 4-4 en zelfs 5-4. Gelukkig wist FIQAS Aalsmeer in de volgende aanval de gelijkmaker te scoren: 5-5.
Na een minuut of twintig was het
nog steeds gelijk (6-6) en nam Herman Schaap een time out. Ook dat
werkte: de Aalsmeerse dames kwamen weer op voorsprong: 7-6 via
Iris van Aalst en 8-6 via een penalty. Die marge bleef gehandhaafd tot
de rust: 10-8 voor FIQAS Aalsmeer.
In de tweede helft bleven de ploegen eerst redelijk bij elkaar: 13-11,
mede dankzij Manon van der Sar,
die goed stond te keepen in deze belangrijke fase van de wedstrijd. Want het spel was een beetje rommelig: de Aalsmeerse dames
haalden te weinig uit hun systemen,
schoten niet scherp of te snel... Anders hadden ze mogelijk wat verder kunnen uitlopen. Nu kon Hellas weer dichterbij komen: 13-12.
Maar ook aan Haagse kant werden

fouten gemaakt en zo kwam Hellas
in dubbel ondertal. Dat wist FIQAS
Aalsmeer goed uit te spelen: 16-13
na 18 minuten en het ging steeds
beter lopen. Via Kelsey Maarse,
Anouk Markwat, Celina Henke, Lisa
Endhoven, Dionne Visser (twee keer
achter elkaar mooi vanaf de cirkel)
en Samentha de Soet liepen de dames binnen een minuut of zes uit te
lopen naar 24-14 en was de wedstrijd gespeeld. Het werd uiteindelijk
24-16 voor FIQAS Aalsmeer en dus
konden de punten in de tas mee terug naar Aalsmeer! Door deze overwinning zijn de dames gestegen
naar plaats zes in de Eerste Divisie.
Komende zondag 1 november komen de dames van VZV op bezoek
in de Bloemhof.

Jongste handballers

uur is het toernooi weer afgelopen.
Eens kijken hoe de jongste jeugd
uit Aalsmeer het doet! Het minitoernooi is ook een mooie gelegenheid
om te komen ontdekken of handbal
ook iets voor jouw kind is? Kom kijken in sporthal de Bloemhof aan de
Hornweg.

Minitoernooi in
de Bloemhof

Aalsmeer - Op zondag 1 november
wordt in de Bloemhof een toernooi
voor de kleinste handballertjes gehouden: de mini’s. Er doen acht verenigingen mee aan deze ochtend
en FIQAS Aalsmeer komt maar liefst
met vier teams in actie! Er wordt gespeeld in drie poules van vijf teams
en de wedstrijden van 15 minuten
beginnen om 10.00 uur. Aan de zijkant van de velden worden ook nog
spelletjes gedaan en rond 12.45

Zondag drie topteams thuis
Handballiefhebbers zitten aanstaande zondag 1 november goed,
want in de Bloemhof zijn ’s middags
maar liefst drie topwedstrijden op
rij te zien. Om 12.45 uur begint FIQAS Aalsmeer heren 2 haar wedstrijd in de Eerste Divisie tegen Havas. Om 14.30 uur komt dames 1 in
actie: de ploeg van Herman Schaap
speelt dan tegen VZV: de nummer 6
tegen nummer 7 van de Eerste Divisie. Beide teams hebben evenveel
punten, dus dat belooft spannend
te worden! Om 16.00 uur wordt de
handbaldag afgesloten met een
wedstrijd van heren 3 van FIQAS
Aalsmeer, de ongeslagen koploper
van de Tweede Divisie, tegen Hercules 2. Mis het niet!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Trampolinetoernooi in België

Omnia naar Internationale
Golden River Team Cup
Aalsmeer - Op zaterdag 24 oktober organiseerde de trampolineclub
Lenig & Vlug Beveren-Leie de Internationale wedstrijd Trampoline voor
teams.
Met acht springers, één trainer, één
jurylid en twee begeleiders vertrok
SV Omnia 2000 vrijdagochtend naar
België. In Kortrijk werd ’s middags
enthousiast deelgenomen aan een
spannende opdrachtenreeks voor
de twee Omnia teams in Kortrijk. Dit
leverde een leuke en leerzame ontmoeting met de Belgische cultuur
en het betrokken publiek aldaar op.
In de avond kon er worden inge-

sprongen en er werd overnacht in
een Sporthotel. Na een goed ontbijt
startte al vroeg het toernooi, waaraan 17 teams uit verschillende landen deelnamen. Vooral Frankrijk en
België waren sterk vertegenwoordigd! Het niveau was hoog en er zijn
helaas geen prijzen in de wacht gesleept. Wel ging elke springer naar
huis met een cadeautje. De juryleden en de trainers werden ook geheel terecht bedankt en beloond
met een fles wijn of bier. Al met al
was het een leerzame internationale ervaring met veel plezier en vermaak.

Achter van links naar rechts: Danique, Celina, Yvette, Solenne, Selina, Kim en
Cynthia. Voor van links naar rechts: Kirsten, Mireille en Rachel, Op de foto ontbreekt Eline.

Twirlsters Omnia behalen
NK plaatsing in Leimuiden
Aalsmeer - Vereniging Mavileo uit
Leimuiden sloot het 40 jarig jubileum af met een twirlwedstrijd op zondag 18 oktober. Onder leiding van
trainster Valerie deden elf twirlsters
van SV Omnia mee aan deze wedstrijd. De dag verliep met een lach
en een traan. Eline kwam speciaal
voor haar dance twirl. Ze mocht het
opnemen tegen Danique en Kirsten
die voor het eerst hun nieuwe solo
dance twirl lieten zien. Mireille deed
haar solo dance twirl juist voor de
laatste keer. Zij werkt nu hard aan
haar nieuwe dance. Gedurende de
dag bleken Cynthia, Kim en Celina niet fit of zelfs geblesseerd te
zijn. Na overleg werd besloten een
aantal solo onderdelen af te melden. Het duo en team ging met een
aangepaste routine de vloer op. Dit
bleek de juiste keuze te zijn. Beide
optredens verliepen keurig en leverden zelfs een prijs op. De beker, die
het team gewonnen heeft, is bij Fos
gebracht. Fos is de kersverse zoon

van trainster Maaike en haar Pieter. De twirlsters zijn supertrots op
hun ‘twirlbaby’. Er werden weer veel
plaatsingspunten in de wacht gesleept en eremetaal omgehangen.
Definitief geplaatst voor het NK
twirlen zijn nu ook : Rachel met haar
1-baton en het duo Kim en Selina.
Op zondag 1 november staat de eigen wedstrijd op het programma,
alle voorbereidingen zijn in volle
gang achter de schermen met alle
vrijwilligers. De twirlsters gaan dit
keer naar Sportcomplex Koning Willem Alexander in Hoofddorp. Dit is
ook de locatie waar de voorrondes
voor het NK worden gehouden eind
november.
Lijkt het je ook leuk om te komen
twirlen? Voor meer informatie over
twirlen kun je contact opnemen met
de Productgroep Coördinatoren Valerie Lelieveld of Linda Nederstigt
per e-mail twirlen@svomnia.nl of
het sportpunt van SV Omnia via
e-mail sportpunt@svomnia.nl.
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Basketbalcompetitie

Daadkrachtig U14 team
BVA komt net te kort
Aalsmeer - Zondag moest het jongens U14 team van BV Aalsmeer
het opnemen tegen de LC Players.
Plaatsvervangend coach Valentijn
Stokman deed er alles aan de jongens klaar te stomen voor de wedstrijd want zijn team bestond slechts
uit vijf man op het veld en dit betekende dat zij, zonder wisselspelers,
de hele wedstrijd zouden moeten
uitspelen. Deze jongens, Jelle Hoogervorst, Zion Overwater, Jort Kemp,
Sil Heemskerk en Christian Jourdan,
stonden op scherp en wilden zich allemaal waar maken. De jongens van
de tegenstander, LC Players, waren
allemaal groter en leken ook sterker , maar BVA had toch het gevoel
dat ze er iets van konden maken deze wedstrijd. Dat was ook niet onterecht, want de eerste periode werd
mooi afgesloten met een 6-4 voorsprong, mede door een sublieme
actie van Sil Heemskerk die na een
prachtige pirouette de bal met een
lay-up in de basket gooide. Doordat
bij de BVA jongens in de tweede periode een paar slordigheden optraden, o.a. door onnauwkeurige passing, kwamen de LC Players steeds
meer in hun spel en dat was hoofdzakelijk te danken aan hun lange
mannen. Deze periode werd met een
minimale achterstand afgesloten:
11-12. Na de rust begonnen de LC

Players meteen heel sterk en stond
Aalsmeer zomaar achter met 13-22
waarop de interim coach Valentijn
een time-out aan vroeg en zijn team
aangaf dat ze wel wat agressiever
mochten spelen en dat zij hun tegenstander best een zetje mochten
geven als ze de bal hadden. Maar
meer rust in de aanval was eigenlijk
nog belangrijker. Wat na deze timeout gebeurde deed vele toeschouwers jubelen. De LC Players hadden
het lastig met de wat agressievere
en gretigere houding van Aalsmeer
en door ‘steals’ van Jort Kemp en
Zion Overwater werden vrije layups gescored. Ook zou de rust in de
aanval door Jelle Hoogervorst benut worden met een aantal uitstekende acties en scores. Deze derde
periode werd helaas toch afgesloten met een 19-22 achterstand. Na
de jongens ingeprent te hebben dat
ze zeker niet zouden hoeven te verliezen van deze grotere jongens besloten de 5 van BVA druk te zetten
door middel van een fullcourt-press.
Dit gebeurde de hele vierde periode, maar het mocht helaas niet baten en verloren ze deze uitstekende wedstrijd toch nog met 26-30. Al
met al had het U14 team van BVA
alles gegeven en met die instelling
kunnen ze echt een leuke toekomst
tegemoet zien.

Laatste jaar B-junior

Snelle 10 kilometer voor
atleet Corné Timmer
Aalsmeer - Net voor het einde van
zijn laatste jaar als B-junior wilde
Corné Timmer afgelopen zondag 25
oktober in Etten-Leur nog een poging wagen om zijn clubrecord op
de 10 kilometer op de weg scherper
te stellen. Vooraf aan de Van Oers
Marathon Brabant werd op een tijd
ingezet van net onder de 36 minuten. Helaas was dit nog even te
hoog gegrepen. Zijn tijd van 36:45
minuten betekent wel een verbetering met maar liefst 30 seconden
van zijn oude record en het wordt
een flinke klus voor zijn opvolgers
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer om
het record verder naar beneden bij
te stellen. In het totaalklassement
betekende dit voor Corné een 23ste
plaats van de 1250 deelnemers en

met deze prestatie was hij tevens de
snelste junior.

Trainster Ilse Huiskens met de C-finalisten.

RG-selectie op internationale toer

Goud voor Ilse Huiskens
tijdens 3e Fryslân Cup
Aalsmeer - Op 17 oktober reisde
een kleine groep van de selectie ritmische gymnastiek van SV Omnia
af naar het hoge noorden voor de
derde Fryslân Cup. In Burgum, vlak
bij Leeuwarden, kwamen gymnasten uit wel zes verschillende Europese landen bij elkaar voor dit eendaagse toernooi. In een sterk veld
met gymnasten uit Rusland, Polen,

Duitsland, Luxemburg, België en
Nederland beloofde het mooie wedstrijden te worden voor alle categorieën. Direct op de vroege ochtend
mocht Juliet Oganisjan de spits afbijten in de categorie senioren C.
Na een lange reis en kort opwarmen deed Juliet haar twee oefeningen met knots en bal. Hoewel Juliet
de vloer op ging met twee nieuwe

Voor alle 55+ers in gemeente

Fitheidstest in Proosdijhal
Aalsmeer - Op zaterdag 7 november organiseert Sportservice
Haarlemmermeer in samenwerking met Fysio & Fitness een fitheidstest voor 55+ers in de Proosdijhal Kudelstaart. De fitheidstest is
een vrijblijvende test en is speciaal
voor 55-plussers ontwikkeld door
de Rijksuniversiteit van Groningen
en meet onder meer uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnelheid en bloeddruk.
Na afloop van de test kunnen deelnemers beweegadvies op maat krijgen door een van de adviseurs. De
test duurt ongeveer een uur.
Mensen die zich opgeven krijgen alle informatie thuis gestuurd en een
tijd waarop ze kunnen komen. Opgeven kan via tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl of via 023-

5575937. Kosten voor de fitheidstest
zijn 2 euro.
Naast de fitheidstest biedt Fysiotherapie Kudelstaart de mogelijkheid
om het gewicht en lichaamssamenstelling (onder andere verhouding
vet- en spierweefsel) te meten en
kunnen deelnemers informatie krijgen over gezonde voeding van een
diëtiste.
Beweegmogelijkheden
In Aalsmeer en Kudelstaart zijn diverse mogelijkheden om te sporten
voor de doelgroep. Over de activiteiten kan informatie verkregen worden na afloop van de test. Doel van
de fitheidstest is senioren meer in
beweging krijgen en houden door
het aanbieden van een breed scala
aan beweegmogelijkheden.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 geeft goed
Christopher Brouwer wint partij tegen de koploper
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de vierde speelavond van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het werd met
46 deelnemers de best bezochte speelavond van dit seizoen tot
nu toe. Vorig seizoen was de laatste speelavond met 47 deelnemers
het drukst bezocht, dat werd nu dus
bijna geëvenaard. Tot nu toe was de
opkomst gemiddeld vier personen
per speelavond hoger dan vorig seizoen, een veel belovend begin van
hopelijk een mooi seizoen met vele
nieuwe deelnemers. Ook op de afgelopen speelavond waren er weer
nieuwelingen, een heugelijk feit. De
avond werd begonnen met twaalf
spannende poules. Na 66 wedstrijden trok de rook weer op en bleken er weer opmerkelijke feiten genoteerd te zijn. De huidige koploper
(William Hunitetu) en de regerend
kampioen (Danny Zorn) bleken tot
de B ronde veroordeeld te zijn omdat zij als derde in de poule eindigden. Sander Molenaar en Peter
van de Laarse speelden een hoofdrol in deze spectaculaire gebeurtenis. Ook Luc van de Meer was spectaculair bezig, hij bereikte knap de
kwartfinale van het hoogste niveau,
net als John Kater, Tjitte Miedema
en Remco Maarse. Ook Victor was
‘victoriaans’ aanwezig, hij bereikte voor het eerst ooit de halve finale van het hoogste niveau, een top
prestatie. Tom Keijzer was de andere verassende component in de halve finale. Naar eigen zeggen had hij
sinds vorig seizoen geen pijl meer
aangeraakt, maar daar merkten zijn
tegenstanders bitter weinig van. De
uiteindelijke ‘echte’ hoofdrolspelers
waren echter Erik Jan Geelkerken en
Christopher Brouwer. Zij ontliepen
elkaar niet veel wat betreft statistieken in het verleden, zowel wat betreft het aantal finales op het hoogste niveau (10 om 9 in het voordeel
van Erik Jan) als het aantal speelavond overwinningen. Christopher
kwam nu echter op gelijke hoogte met Erik Jan door voor de derde
keer ooit knap deze druk bezochte speelavond te winnen. De twee
reuzendoders uit de poule, Sander
en Peter, waren op het tweede ni-

veau beland. Peter strandde pas in
de kwartfinale, net als Johan Witte,
Patrick Pasterkamp en Huib Gootjes. Gilbert van Eijk en Tibor Hogervorst bereikten zelfs de halve finale.
Sander Molenaar was echter niet te
stuiten. Na de winst in de poule op
William won hij nu in de finale van
de hoog aangeschreven Nick Dekker. Hiermee verbeterde Sander zijn
prestatie van de vorige speelavond
toen hij op hetzelfde niveau tweede
werd. Het was zijn tweede winst in
een finale ooit. Volgende week kunt
u lezen hoe het ging op het derde
en vierde niveau. Dit kunt u ook alvast lezen op de website www.poelseye.nl. Hier kunt u ook de hele finale op het hoogste niveau tussen
Christopher en Erik Jan terug zien,
met twee 180-ers van laatst genoemde. Volgende week vrijdag,
6 november, is de volgende speelavond van Poel’s Eye in het Dorpshuis. Hopelijk is de opkomst wederom hoog. Nieuwelingen zijn altijd
meer dan welkom. Wees niet bang
dat het niveau te hoog is, want juist
om die reden zijn er vier niveaus.
Het motto van de Poel’s Eye is niet
voor niets; ‘zoveel als mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen
niveau. Wel zo gezellig!’ Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen. De inschrijving sluit om 20.00
uur, deelname kost vier euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 heeft het
als hekkensluiter prima gedaan tegen koploper en titelkandidaat Diemen 2. Na de 10-0 eerder dit seizoen in Diemen werd het nu in de
Bloemhof 3-7 door zeges van Ed
Couwenberg (2x) en Johan Berk.
Frans Ravesteijn kon niet tot winst
komen.
Het had zelfs 4-6 kunnen zijn, want
het dubbelspel ging gelijk op en
werd pas in een spannende vijfde
game beslist in het nadeel van Ed
en Johan (8-11).
Bloemenlust 2 speelde uit tegen de
nummer 2 van poule Spaarne 6 en
verloor nipt met 6-4. Danny Knol
won heel knap al zijn partijen en
ook het dubbelspel samen met Peter Velleman. Eén van de door Dan-

ny verslagen tegenstanders stond
daarvoor nog op 100% en een andere op 87%. Chapeau dus! Peter
en Horst Krassen verloren helaas al
hun partijen. Er was maar één partij die in vijf games eindigde en dat
was de tiende en laatste partij van
de avond van Peter. Deze was ongelofelijk spannend en eindigde in 1614 in de laatste game voor Spaarne.
Bloemenlust 3 moest thuis tegen
het sterke Het Nootwheer 19 een
kleine 4-6 nederlaag toestaan. Philippe Monnier won zijn drie enkelspelen en Ton de Hollander voegde
daar een zege aan toe. Dirk Piet was
heel dicht bij een overwinning, maar
kwam aan het eind net tekort. Philippe en Ton konden het dubbelspel
niet in hun voordeel beslissen.

oefeningen voerde zij deze keurig
uit. Aan het einde van de dag zou
de prijsuitreiking pas plaatsvinden,
dus moest Juliet de rest van de dag
afwachten hoe de jury haar oefeningen beoordeeld had. Nog voor de
lunchpauze kwam Noor Cleveringa
in actie in de categorie benjamins
B. In een sterk internationaal veld
ging ook Noor met een nieuwe oefening namelijk zonder materiaal de
vloer op. Dat viel nog niet mee. Gelukkig hield ze bij haar baloefening
het hoofd koel en liet ze een heel
rustige en keurige baloefening zien.
Na de lunchpauze was het de beurt
aan Jikke van der Meer en Anahit
Oganisjan in de categorie junioren
B. Ook hier flink wat internationale gymnasten en een hoog niveau
van de oefeningen met de materialen knots en hoepel. Jikke en Anahit
gingen beiden de strijd aan met hun
op maat gemaakte oefeningen. Tot
slot deed in de categorie senioren B
trainster Ilse Huiskens mee aan de
wedstrijd namens SV Omnia. Ook
zij deed twee oefeningen met knots
en hoepel, flink aangemoedigd door
haar eigen meiden. Na een lange
wedstrijddag was het dan eindelijk tijd voor de prijsuitreiking. Juliet
bleek net naast een podiumplek te
grijpen en eindigde als vierde. Noor
eindigde op een vijftiende plek, Jikke en Anahit eindigde net buiten de
top tien, op plek elf en twaalf. Maar
alle meiden mogen hier heel tevreden over zijn, gezien het sterke veld.
Tot slot bleek Ilse in haar categorie op het hoogste treetje te mogen
plaatsnemen en kon zij een gouden
medaille meenemen naar Aalsmeer.
Wat een mooie afsluiting van deze
Fryslân Cup!
Internationaal toernooi
De trainsters Ilse Huiskens en Mara
van Eik kunnen tevreden terugkijken op de hele wedstrijd. De prestaties tijdens de Fryslân Cup beloven een spannend wedstrijdseizoen
voor de gymnasten van SV Omnia.
Om alvast in de stemming te komen
organiseert SV Omnia dit jaar op 21
november zelf het eerste internationale toernooi, locatie De Bloemhof.
De inschrijving is al gesloten en ook
dit belooft een spannende wedstrijd
te worden.

Huub wint bij
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken en
meedoen. Op donderdag 22 oktober
is het kaarten gewonnen door Huub
Bouwmeester met 5943 punten, op
twee is Riet Pothuizen geëindigd
met 5775 punten en op drie Wim
Buskermolen Pzn. met 5413 punten. Bij het jokeren was deze week
Bets Teunen met 17 punten de beste, Trudy Knol tweede met 195 punten. .Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 2 november houdt buurtvereniging Allen Weerbaar voor liefhebbers een
kaartavond in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Eerst wordt een
kwartiertje de jaarvergadering gehouden. De deuren gaan om 19.30
uur open, zodat toch om 20.00 uur
gestart kan worden met klaverjassen en jokeren. Winnaar van de afgelopen kaartavond is Kees Kooyman met 5499 punten, gevolgd door
Jan Treur met 5356 punten, Frans
Braat met 5322 punten, Ubel v/d
Blom met 5309 punten en Martin
van Wieringen met 5248 punten. De
poedelprijs was voor Jan Alderden
met 3502 punten. Bij het jokeren is
de eerste prijs gewonnen door Lilian
Klaassen en hekkensluiter was Annie Verkerk.

Programma
handbal

Winnaar Christopher Brouwer met
zijn prijzenpakket.

Zonnetje bij Aalsmeer Zondag
Aalsmeer - Niet druk was het afgelopen weekend op de voetbalvelden.
Het was herfstvakantie en dus hadden vele teams vrij. De spelers van
het eerste van RDKES hadden rust,
evenals het eerste van FC Aalsmeer
Zaterdag. Aalsmeer Zondag moest
wel ‘aan de bak’. De thuiswedstrijd
aan de Dreef was tegen Ankaraspor
en de wedstrijd tegen deze Amsterdamse club trok, ondanks de vakantie, best veel bezoekers. Het was
heerlijk toeven in het zonnetje. Vrolijk van het mooie weer en na afloop

van de uitslag: Aalsmeer wist met
3-0 te winnen van Ankaraspor. In de
eerste helft werd de winst als min
of meer bezegeld. De rust gingen
de teams in met 2-0 voor Aalsmeer.
In de tweede helft wist opnieuw alleen Aalsmeer het net te vinden:
3-0. Aanstaand weekend stromen de voetbalvelden weer vol met
jeugd, junioren, meiden en volwassen teams. In deze krant don natuurlijk weer de overzichtelijke voetbal-agenda. Veel voetbalplezier.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Zaterdag 31 oktober:
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, F1 –
Shot’73
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, F2 –
Legmeervogels
Zondag 1 november:
9.55 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes
B2 – WeHaVe
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, dames
A1 – Foreholte (Jeugddivisie)
12.10 uur: FIQAS Aalsmeer, meiden
B1 – Hercules (Jeugddivisie)
12.45 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 2
– Havas (Eerste Divisie)
14.30 uur: FIQAS Aalsmeer, dames
1 – VZV (Eerste Divisie)
16.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 3
– Hercules (Tweede Divisie)
Alle thuiswedstrijden van de handbal worden gespeeld in sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek
is van harte welkom.
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Koppelsjoelen
in Rijsenhout
Rijsenhout - Het koppelsjoelen
in Rijsenhout op 10 oktober is in
klasse A gewonnen door John de
Vries en Leo van Tiem met gemiddeld 114.72. Op twee Petra Houweling met Marry Verhoeven met gemiddeld 114.12 en op drie Paul v.d.
Berg met Cock Tukker met gemiddeld 113.80 punten. In klasse B waren Rie Verkerk en Lisette Pronk met
gemiddeld 98.96 de beste, gevolgd
door Joke de Haan met Sandra
Oostrom met gemiddeld 98.56 en
Marcel Oostrom en Wijnand Spring
in ‘t Veld met gemiddeld 97,08 punten. In klasse C waren Leo van Faassen en Riet Schijf met gemiddeld
86.40 onverslaanbaar, op twee Wil
Schreuder en Juliana Beijerbracht
met gemiddeld 86.16 en op drie
Corrie Mank met Theo van Leijden
met gemiddeld 85.24 punten.

Dartcompetitie
in Middelpunt
Aalsmeer - De gebroeders Dolk
waren zeer gewaagd aan elkaar, om
en om wonnen ze afgelopen dinsdag een set tijdens de wekelijkse
dartavond. Beiden kwamen in de finale, waar opnieuw de strijd tegen
elkaar begon. Uiteindelijk had Sebastiaan met de 17de pijl een uitgooi van 96 en werd hiermee eerste. Franklin moest genoegen nemen met de tweede plaats en op
drie is vaste gastspeler Peter Bakker
geëindigd. Hans Dolk werd vierde.
Deze keer kwam Ben van Dam in de
verliezers ronde en behaalde net op
het laatst de eerste plaats. Marieta
Dolk was hem bijna voor, maar de
dubbel twee gooide ze niet uit. Al
met al een gezellige en spannende
avond, ondanks dat er minder darters waren vanwege de herfstvakantie. Op dinsdagavond 3 november is er weer darten. De competitie
begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur open. Er wordt gedart
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Iedereen vanaf 16 jaar
is welkom. Deelname kost 2.50 euro per avond.

Kaartmarathon
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 30
oktober is er weer gewoon kaarten bij buurtvereniging Honrmeer in
het buurthuis aan de Roerdomplaan
3. Iedereen is van harte welkom.
Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang
kaarten om 20.00 uur. Zaterdag 31
oktober is er een kwart marathon
kaarten, Aanvang 10.00 uur. Kosten tien euro, inclusief lunch tussen
de middag. Het koppelklaverjassen
op vrijdag 23 oktober is gewonnen
door Siem Burgers en Ben Johannessen met 5699 punten. Op twee
Gees Hulsegge en Riet Hoekman
met 5062 punten en op drie Joke en
Bert Buijs met 5044 puntenverlies.
De poedelprijs was voor Miep Bloemen en Krijna Verhoef met 4062
punten.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
4 november vanaf 14.00 uur in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 21 oktober is
gewonnen door Loek Pieterse met
5689 punten, gevolgd door Joop
Biesheuvel met 5651 punten, Thea
Reuling met 5407 punten en Riet
Hoekman met 5223 punten.

Programma
basketbal
Zaterdag 29 oktober:
21.00 uur: BV Aalsmeer heren 3 Anoeta heren 2 in de Bloemhof aan
de Hornweg.
Zondag 1 november:
13.30 uur: BV Aalsmeer H 2 1 - Racing Beverwijk H 2 1
13.30 uur: BV Aalsmeer heren 1 BV Lisse heren 1
13.30 uur BV Aalsmeer heren 2 - BC
Schrobbelaar heren 4
Alle wedstrijden zondag worden gespeeld in de Proosdijhal Kudelstaart.
Publiek is van harte welkom!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

