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Aalsmeerse WOONDAG
op 4 november 2017

van 11.00-15.00 uur in het gemeentehuis.
Zie de bijlage verderop in deze krant.

Informatieavond in The Beach druk bezocht

Gemengde reacties over komst
arbeidsmigrantenlogies
Aalsmeer - De komst van arbeidsmigrantenlogies in Green Park
Aalsmeer houdt de gemoederen in
de gemeente flink bezig. Omwonenden zijn huiverig en zijn bang voor
overlast. Velen waren afgelopen
dinsdag 31 oktober naar de inloop
van de gemeente in The Beach gekomen om zich te laten informeren
en natuurlijk hun grieven te uiten.
De migranten, veelal uit Polen en
Roemenië, laten hun troep op straat
argeloos achter, gooien lege blikjes in sloten en bosjes, en zijn nogal
luidruchtig na (veel) alcoholgebruik.
Een algemeen beeld wat ervaren is
en wordt.

Verantwoord en veilig
Maar, volgens Dawid Pilarski zijn dit
niet de mensen die voor enige tijd in
de logies gaan verblijven. Hij kwam
als 21-jarige naar Nederland om
werk te zoeken en vond dit bij het
bedrijf ‘Groenland’. Hij verbleef in
een huis met vijftien andere landgenoten en dacht dat dit normaal was
in Nederland. Inmiddels weet hij beter. Hij is 32 jaar, getrouwd en heeft
onlangs een huis gekocht in Hillegom. “Aalsmeer is veel te duur voor
mij”, zegt hij lachend in perfect Nederlands. Hij is een groot voorstander van de komst van de logies om
de werknemers van Groenland een
waardig onderkomen te kunnen
bieden. En dat vinden de gemeente, de sierteeltsector en Green Park
Aalsmeer ook. Zij vinden dat de arbeidsmigranten, die onmisbaar zijn
voor de economie, verantwoord en
veilig moeten kunnen wonen.

Omgevingsvergunning
De arbeidsmigrantenlogies aan de
Japanlaan met maximaal 200 bedden gaat verrijzen tussen het huidige pand van Groenland BV en het
nieuwe onderkomen in aanbouw
van eigenaar John Celie. Voor deze locatie is onlangs een omgevingsvergunning ingediend. Voor de
tweede locatie aan de Legmeerdijk
is een aanvraag in voorbereiding. De
logies aan de Japanlaan gaan gebouwd worden in L-vorm met lengtes van 54 en 33 meter en het pand
gaat bestaan uit twee verdiepingen. Hoogste punt wordt 16 meter.
Er wordt overigens nog gewerkt aan
het definitieve ontwerp. De appartementen kunnen gebruikt worden
door twee tot vier personen en hebben eigen slaapkamers, een keuken
en een badkamer. Eigenaar John
Celie is blij zijn (tijdelijke) werknemers straks een goed en veilig onderkomen te kunnen bieden. Het
is op dit moment best moeilijk om
goede huisvesting te vinden. Dawid
Pilarski is ervan overtuigd dat de migranten niet voor overlast gaan zorgen. “Er komt fitness bij en andere recreatiemogelijkheden. Mensen
die voor overlast zorgen, willen wij
niet”, zegt hij. “Ze komen naar Nederland omdat ze hier graag willen
werken en misschien later, net als
ik, gaan wonen.”
Strenge regels
De locatie gaat beheerd worden
door exploitant Ruigrok. Deze firma heeft meer dan twintig jaar ervaring op dit gebied. Ruigrok han-

‘Ontmanteling’ trekt veel bekijks

Miele specialist
Eigen technische dienst Monumentale beuk voor

kerk in Zijdstraat geveld

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Aalsmeer - Afgelopen maandag
30 oktober is onder grote belangstelling de grote, bruine beuk links
voor de ingang van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat geveld. Eerst zijn de diverse takken afgezaagd, gevolgd door delen van de
stam. De beuk was al geruime tijd
ziek en dit was duidelijk te zien aan
de binnenkant van de stam. Er had
zich sinds ruim 15 jaar een zwam
ontwikkeld in de boomstam en deze zorgde ervoor dat de stam steeds

holler werd. In september is onderzoek gedaan door bomenspecialist Copijn uit Utrecht en deze trof
nieuwe uitbreidingen van de zwam
aan en een grotendeels holle boomstam. Alhoewel de kroon van de
beuk er tot op de laatste dag goed
uitzag, was er de laatste vijf jaar een
toename van aangetast houtweefsel. Door het steeds holler worden,
zakte de beuk als het ware door zijn
hoeven. Dit was goed te zien aan de
rimpelingen bij de wortelaanlopen.

teert bij migrantenlogies strenge
bedrijfsregels, waaraan de gebruikers zich dienen te houden. Een beheerder houdt toezicht en bij overtreding van de regels volgen boetes
en bij ernstige gevallen kan opzegging van de huur en/of van het arbeidscontract volgen.
Overigens wordt over de mogelijke
bouw van een derde locatie bij de
Molenvlietweg door de gemeenteraad pas een besluit genomen als
de locaties aan de Japanlaan en
Legmeerdijk zijn gerealiseerd en er
een jaar ervaring is met het functioneren van de genoemde voorzieningen.
Voor- en tegenstanders
De sfeer in The Beach was goed. Er
was gekozen voor een ongedwongen sfeer met tafels waar bij iedere deelnemer informatie gevraagd
kon worden. Aanwezig was het volledige college van burgemeester en
wethouders, veel raadsleden en natuurlijk mensen van de sierteeltsector, van Greenpark Aalsmeer, van
Groenland voor de logieslocatie, van
Ruigrok voor het locatiebeheer en
medewerkers van de gemeente die
meer konden vertellen over vergunningen, de besluitvorming en regelgeving. Onder de aanwezigen voor
en na de bijeenkomst heersten gemengde gevoelens. De tegenstanders lijken nog niet overtuigd en
blijven het massaal vinden. De voorstanders hopen op meer begrip en
verwezenlijking van de logies. In ieder geval genoeg gespreksstof de
komende maanden...
Omdat de inwendige kwaliteit als
matig tot slecht werd betiteld, bleef
niet anders over om de beuk om te
zagen. Veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden.
Wat er nu met het overgebleven
hout gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het hout is niet geschikt om
er bijvoorbeeld meubels van te maken. Wel gaan tijdens de bazaar gebruiksvoorwerpen van het hout van
de beuk verkocht worden en een
deel van de boom gaat als (open)
haardhout verkocht worden.
De beuk stond op de monumentale bomenlijst van de gemeente. Het
‘oudje’ werd geplant voor de toenmalige merk in 1865. De boom bleef
staan toen de huidige kerk in 1928
gebouwd werd. Na 152 jaar toch
geveld, helaas. Het is nog niet bekend of de Doopsgezinde Gemeente kiest voor het planten van een
nieuwe boom of dat gekozen wordt
voor lagere beplanting.

Poging inbraak
in woning
Aalsmeer - Tussen vrijdag 27 en
zondag 29 oktober is geprobeerd in
te breken bij een woning in de Jupiterstraat. Getracht is om het cilinderslot van de achterdeur te forceren. De braakschade is door de politie onderzocht. De daders zijn niet
binnen geweest. De poging heeft
plaatsgevonden tussen vrijdag 12.00
uur en zondag 19.30 uur.

ZATERDAG 4 NOVEMBER
WINTERTESTDAG BIJ VAN KOUWEN
AALSMEER & AMSTERDAM
Gratis wintercontrole,
Opel Winterplan voor € 25 én
35% korting op alle banden

HERDENKEN MET ALLERZIELEN
OP BEGRAAFPLAATS AALSMEER
Op zondag 5 november om 16.00 uur is de traditionele Allerzielen
viering in de aula van begraafplaats Aalsmeer. Voorganger Liesbet
Geijlvoet leidt de oecumenische bijeenkomst. De overleden dierbaren
van de aanwezigen herdenken we tijdens deze bijeenkomst met
lichtsymboliek. Hierbij leest de voorganger de namen van overledenen
voor tijdens het neerzetten van een kaarsje. De bijeenkomst is voor
iedereen toegankelijk.
De bijeenkomst die Zorgvlied organiseert wordt ondersteund door het
koor Caritas. Na afloop is men in de gelegenheid om graven te bezoeken
en wordt een kopje koffie of thee aangeboden. De bijeenkomst is gratis
en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: zorgvlied@amstelveen.nl.
Begraafplaats Aalsmeer ligt aan de Ophelialaan 232A te Aalsmeer en is
in beheer van begraafplaats Zorgvlied.

GEVRAAGD

Aalsmeer - In de avond of
nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober is ingebroken
in een schuur van een woning
aan het begin van de Hornweg.
Om binnen te komen hebben
de dieven een schuifpui geforceerd. Uit de ruimte zijn twee
dure en speciale racefietsen
gestolen. Beiden zijn enkele
duizenden euro’s waard. Het
betreft een rood met zwarte
herenfiets en een mintgroene
damesfiets. Ook zijn de dieven
er vandoor gegaan met elektrisch gereedschap. Een deel
hiervan is achter in de tuin teruggevonden in een groene
koffer. Ook is een fles wijn achter gelaten. De inbraak heeft
plaatsgevonden tussen zes uur
op zaterdagavond en zondagmorgen half elf. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de
politie via 0900-8844.

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

Kudelstaart: Omgeving Geerland (230 kranten)
* * * IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES * * *

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Vuurwapen in
nachtkastje
Aalsmeer - Op donderdag 26 oktober kwam een notaris bij het leeghalen van een woning een vuurwapen tegen in een nachtkastje in de
slaapkamer. Het vuurwapen is vervolgens afgegeven bij het politiebureau aan de Dreef. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om een neppistool. Toch is de politie blij dat het
wapen bij hen terecht is gekomen.
Bij het vinden van een wapen is niet
bekend waar het vandaan komt, wat
ermee gedaan is, of het eventuele
sporen bevat en of het bijvoorbeeld
geladen is. De politie raadt daarom
aan bij het aantreffen van een wapen het niet aan te raken, maar direct contact op te nemen met 112.

Inbraken in 9
bestelbusjes
Aalsmeer - In de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober zijn inbraken gepleegd in liefst negen bestelbusjes, allen van het merk Mercedes. De inbraken hebben plaatsgevonden in de omgeving van de
Mendelstraat en de dieven hadden

Bron en foto:
Politie Aalsmeer Uithoorn
het voorzien op de boordcomputers
in de bestelwagens. Enkele omwonenden hebben tussen half twee en
twee uur in de nacht een autoalarm
af horen gaan, maar er zijn geen daders gezien. Misschien zijn er inwoners in en rond de Mendelstraat die
onbekende personen hebben gezien, die mogelijk iets met de inbraken te maken hebben. Wellicht is
zelfs een inbraak gezien. De politie
hoort het graag via 0900-8844.
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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.

Themacafé ‘Relatie en
(echt)scheiding

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de 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. 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl
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KERKDIENSTEN

COLOFON
Zondag
5 november

Ds. Henk Poot verzorgt studieavond over Israël.

Studiemiddag ‘Wat heb je
toch met Israël?’
Aalsmeer - Op maandag 6 november is er in Aalsmeer een studieavond met ds. Henk Poot, als Israelpredikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Wat
heb je toch met Israël. De bijeenkomst vindt plaats in gebouw Mendel aan de Zwarteweg 98. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is
gratis.
In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de
Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoeld hij
mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de
trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling,
maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat
het Woord uit de Heilige Schrift is
weggetrokken en dat de kracht van

de wet en de profeten is verdwenen.
Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de
Thora toont God immers ook zijn
liefde en genade (Exodus 34:6),
maar dit gaat een stap verder: nu is
het Woord van God in vlees en bloed
in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij
verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van
het Woord niet ongedaan gemaakt.
Voor Israël en ons verborgen is Hij
aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.
Veelgevraagd spreker
Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël.
Hij studeerde theologie in Utrecht
en heeft verschillende boeken op
zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een
veelgevraagd spreker.

Verkoop kerstkaarten voor
ziekenhuis in Nigeria
Aalsmeer - Op de zondagen 5 en
12 november zullen de zussen Willy
en Thea Pinkse weer eigengemaakte kerstkaarten verkopen in de parochiekerk Sint Jan geboorte in Kudelstaart. Beide zussen en nog twee
andere zussen maken prachtige
kerstkaarten die verkocht worden
voor het ziekenhuis Helping Hands
in Nigeria waar de Nigeriaanse arts,
dokter Dare Ogunlusi, vanaf het komend jaar alle patiënten gaat behandelen ongeacht hun financiële status. Het ziekenhuis is in de afgelopen 4 jaar met financiële hulp van
de stichting van Willy en Stef Holling
gebouwd. Op dit ogenblik wordt de
laatste hand aan de afwerking gelegd en wordt er geld ingezameld
voor de nodige apparatuur. Stichting Ontwikkelings Samenwerking
Aalsmeer heeft ook een flinke bijdrage geleverd en ook bij het Meerlandenfonds is een aanvraag voor finan-

ciële steun ingediend. Samen met de
opbrengst van de kaartenactie komt
de verwezenlijking van de droom van
doctor Dare weer een stap dichterbij.
Kijk voor meer informatie op de facebookpagina van de de stichting of op
www.freewebs.com/gambiamission

ma. Tijdens concerten wordt het
koor begeleid door de Aalsmeerse
musicus Theo Griekspoor.
Het koor zal deze avond een aantal nummers ten gehore brengen,
waaronder de bekende Psalm 42 en
ook de samenzang zal uiteraard niet
ontbreken, dit alles begeleid door
Theo Griekspoor op het schitterende Knipscheer orgel van de Dorpskerk. De dienst zal onder leiding
staan van de heer E. Kramer en al
met al belooft het weer een mooie
en muzikale dienst te worden. Aanvang 18.30 uur in de Dorpskerk in
de Kanaalstraat

Vita houdt Financieel café
Aalsmeer - Op 8 en 21 november
vindt het Financieel café weer plaats
in Aalsmeer en Kudelstaart. U kunt
hier terecht voor al uw vragen op financieel gebied zoals hulp bij formulieren, brieven, hulp bij het ordenen van uw administratie of informatie over inkomensvoorzieningen, zoals bijzondere bijstand of
kwijtschelding. De vrijwilligers kunnen helpen bij de aanvraag hiervan.
Daarnaast worden budgettips gegeven over hoe u kunt besparen op
uw vaste lasten en uw huishoudelijke uitgaven. Wie weet levert u dat
nog geld op! Er wordt gratis informatie en advies gegeven en uw privacy is gewaarborgd. Iedere maand
binnen lopen kan zonder vooraf een

afspraak te maken op de tweede
woensdag van de maand van 9.30
tot 11.30 uur in De Oude Veiling in
de Marktstraat 19 (8 november) en
op de derde dinsdag van de maand
in Kudelstaart van 12.30 tot 14.30
uur bij Place2Bieb in de Graaf Willemlaan (21 november). Voor vragen
over het Financieel café kan contact
opgenomen worden met Vita Amstelland via 020-5430430.

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - In de week van 8 tot en
met 14 oktober collecteerden in heel
Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Aalsmeer
en Kudelstaart gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! De opbrengst in Aalsmeer is
6.601,62 euro en in Kudelstaart
3.135,29 euro. De opbrengsten van
de collecte stelt de Brandwonden
Stichting in staat om haar werk voor
mensen met brandwonden voort te
zetten.
Strijd tegen littekens
Iedereen heeft wel eens een brandwondje. Na goed koelen met lauw
water, geneest het wondje meestal snel. Maar ernstige brandwonden
kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren.
Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het
vooral de ontsierende littekens die
het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met
brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor
vol aangezien. Daar moeten zij mee
leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen hierbij. Al meer dan
30 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen
deze littekens. Dit doet zij op drie
fronten: Het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de be-

Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor
Con Amore heeft op de eerste maandag van de maand een container
staan op de parkeerplaats van The
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Deze container kan gevuld worden
met oud papier, karton en verpakkingsmateriaal door zowel particulieren als bedrijven. De opbrengst
komt ten goede aan de koorkas. Op
maandag 6 november staat de container weer klaar van 10.00 tot 19.00
uur. Voor inlichtingen: Arie Koningen, tel. 0297-323847.

Themamiddag
bij de OVAK

Aalsmeer - Het takenpakket van
de VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur) is sinds kort uitgebreid met de
taak: woonvoorlichting. Coördinator van de VOA/VWO’s Wim van de
Merbel is op dinsdagmiddag 6 november te gast bij OVAK. Hij geeft
een presentatie over het vernieuwde takenpakket aan de leden van
OVAK. De themamiddag wordt gehouden in het Parochiehuis aan de
Gerberastraat en begint om 14.00
uur. Ook zonen, dochter of eventuele mantelzorgers, die leden in het
dagelijks leven bijstaan, zijn deze
middag ook van harte welkom.

Oost-Inn met
peuterinstuif

Voor méér lokaal Oud papier in/
nieuws uit de regio!voor Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 3 november haalt de Schaatstrainersgroep V.Z.O.D. en Show en
Jachthoorncorps Kudelstaart het
oude papier op. Gaarne de papiercontainers of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers verza-

meld dienen te worden. Met de opbrengst van het oude papier steunt
de Stichting Supporting Kudelstaart
financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus verzamel het papier (geen melk- en frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle ophaaldatums, nieuws of een
aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Je belandt in een hectische periode,
waarin er verschillende lastige zaken opduiken waarover je zult moeten nadenken en belangrijke beslissingen moet nemen. Hoe fijn is het
dan als je de juiste deskundigen
kunt raadplegen, die je daarbij kunnen helpen. Wat zijn de juiste juridische stappen die je - in jouw geval - het beste kunt zetten? Kan een
mediator helpen, zeker als je kinderen hebt? Hoe zit het met je financiele situatie en wat gaat er allemaal
veranderen? Tijdens de bijeenkomst
kun je - naast informatie en de presentaties ook onder vier ogen kort
je privésituatie bespreken. Scheiden
doet lijden, maar met de juiste hulp
kan het je veel ‘gedoe’ besparen.

Collecte Brandwonden
Stichting weer succesvol

Papiercontainer
van Con Amore

Zangdienst in Dorpskerk
met mannenkoor Immanuël
Aalsmeer - Aanstaande zondag 5
november staat er weer een zangdienst op het programma in het kader van ‘Zingen in de Dorpskerk’. Er
zal deze avond medewerking worden verleend door het Christelijk
Mannenkoor Immanuël uit Wilnis/
Mijdrecht onder leiding van de dirigent Jan Verhoef. Door de jaren
heen is dit koor uitgegroeid tot een
koor van bijna 80 leden. Het Concertgebouw in Amsterdam en De
Doelen in Rotterdam zijn locaties
waar het koor al enige malen heeft
opgetreden en nu staat de Dorpskerk in Aalsmeer op het program-

Aalsmeer - Woon je in de regio Amstelland en denk je erover om je relatie met je partner te beëindigen of
denk je na over een echtscheiding?
Op maandagavond 6 november start
om 20.00 uur in De Oude Veiling in
de Marktstraat 19 een editie van het
Themacafé: relatie en (echt)scheiding. Eerst zullen er korte presentaties worden gegeven door diverse
(ervarings)deskundigen van organisaties als Vita Amstelland, Nhowmediation, Two2Tango en Berntsen
Mulder advocaten. Daarna kun je
persoonlijk in gesprek en is er gelegenheid om vragen stellen aan deze
deskundigen. Deze avond is gratis
en vanaf 19.45 uur is iedereen welkom. Uit elkaar gaan, is nooit leuk.

Aalsmeer - Woensdag 8 november van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting bij de Oost-Inn.
De koffie en thee staan klaar. Van
9.30 tot 10.30 uur is er tevens de
peuterinstuif. Samen met je kindje een uurtje spelen, dansen, zingen, een verhaaltje en gymmen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom
in de Oost-Inn in de Mikado aan de
Catharina Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 0297321636 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

handeling (door onderzoek) en het
bevorderen van de psychosociale
nazorg en begeleiding. Dankzij de
collecte kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten
voortzetten. Namens de plaatselijke collecteorganisatoren dankt de
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Aalsmeer
en Kudelstaart voor hun bijdrage
aan ‘de strijd tegen de littekens’.
Nieuwe collectanten
Voor volgend jaar kan de stichting
nog nieuwe collectanten gebruiken.
Tevens is men op zoek naar een
nieuwe assistent voor het uitdelen
van de bussen voor de wijken Oost,
Zuid en Hornmeer. Iets voor u/jou?
Meldt dan nu alvast aan bij L.S. van
Dam via 0297-323080, 06-18933287
of lsvandam@caiway.nl. Want ook
hier geldt: vele handen maken licht
werk! Meer informatie is te vinden
op: www.brandwondenstichting.nl
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Love, Peace and Happiness

AGENDA

The LSB Experience live in
The Shack zondagmiddag
Oude Meer - Een zondagmiddag
Love Peace and Happiness met hits
van Crosby Stills & Nash, Doobie
Brothers, Eagles en vele anderen aanstaande 5 november in The
Shack. Hiervoor staat een juweel
van een band garant! The LSB Experience komt na het succesvolle optreden vorig jaar terug en deze band
heeft iets heel bijzonders te bieden, namelijk prachtig meerstemmige zang en bijzonder mooi gezamenlijk gitaarspel. Kenmerkend
voor de sound van LSB is die prachtige blend van de stemmen van de
bandleden Marcel Luntungan, Hans
Sligter en Sjoerd van den Broek. Geinspireerd door de liefde voor tijdloze muziek omvat het repertoire van
The LSB Experience songs van muziekhelden uit voornamelijk de seventies, aangevuld met nummers
van bands uit een recenter verleden zoals Crowded House en Venice. Zelfs The Beach Boys ontbreken niet op de setlist. “Beter dan het
origineel”, is een veelgehoorde opmerking, zelfs in Amerika waar deze
band ieder jaar weer teruggevraagd
wordt! Muziek die LSB altijd al wilden spelen, liedjes met een kop en
staart. Sterke punten zijn de vocal
harmonies en de muzikale kwaliteit.
Hier en daar versterkt door Peter
Deiman op de drums en Rob Hendriks op de bas. Prachtig materiaal
voor een middagvullend program-

ma waarin de mannen een muzikaal
eerbetoon aan hun helden brengen.
John F. Klaver Band
Meestergitarist John F. Klaver heeft
met zijn vernieuwde band een
prachtig mini-album uitgebracht,
genaamd Catch The Morning Sun
en is daarmee een andere weg ingeslagen. Een nieuwe sound met
nieuwe bandleden inclusief een geweldige zangeres. Zondagmiddag
12 november staan ze in The Shack!
E.L.O. & Supertramp
Het nieuwe undercoversessie seizoen is weer begonnen: Professionele muzikanten kruipen in de huid
van hun idolen met verbluffend resultaat! In november heeft The
Shack er twee op het programma
staan. Heb je altijd al Electric Light
Orchestra en Supertramp live willen
zien? Dan is dit je kans, want beter
gaat het echt niet worden! Ongeevenaard en tot in de puntjes perfect neergezet. Zet ze vetgedrukt
in je agenda: Vrijdag 17 november:
Electric Light Orchestra en zondag
26 november: Supertramp!
The Shack is zondag 5 november
open vanaf 15.00 uur en The LSB
Experience begint rond de klok van
16.00 uur. De entree is 10 euro. Ga
voor alle info naar www.the-shack.
info. Adres: Schipholdijk 253b in
Oude Meer.

Vogels kijken in De Baccara
Aalsmeer - De Vogelvrienden organiseerden afgelopen weekend
editie 65 van de jaarlijkse vogelshow. Hal De Baccara was ingericht met allerlei soorten (tropische)
vogels en kanaries, ruim 350 in totaal. De vogels hadden het duidelijk naar hun zin, er werd heel wat af
gekwetterd en gefloten. Vele bezoekers kwamen een kijkje nemen en
keken hun ogen uit. Wat zijn er toch
prachtige vogels en hoe leuk is het
hoe ze op mensen reageren. Er was
een koffiehoek ingericht en de be-

zoekers konden deelnemen aan een
loterij waarmee leuze prijzen te winnen waren. Winnen deden ook diverse vogels. Voor aanvang van de
vogelshow zijn allen bekeken op
kleur, veren, grootte, etc. door erkende keurmeesters en degenen in
de beste conditie kregen een prijs.
Voor het publiek waren de winnaars
herkenbaar aan de oorkondes aan
de kooien. De Vogelvrienden kijken
terug op een geslaagde jubileumshow.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Zaterdag optreden Ten Beers After

Muziek van hoge gisting
in Bacchus da Musica
Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Blokfluit 'Yamaha'
(kunststof) € 10,NIEUW:

Ukelele's (div. kleuren)
vanaf € 29,95

KOOPJE:

Drumstokken 'Nova'
€ 7,95
TIP:

Gitaren gaan speelklaar
(goed afgesteld)
de winkel uit!

Aalsmeer - Eindelijk speelt Ten
Beers After weer eens in cultureel
café Bacchus en wel aanstaande zaterdag 4 november. Op deze
avond vullen de ‘Biertjes’ de bühne van hét cultureel café tijdens het
maandelijkse Bacchus da Musica.
Ze zijn er helemaal klaar voor. Want
recentelijk heeft de band nog Monnickendam veroverend. En dat zindert nog na van muzikaal genot. Ten
Beers After in topvorm dus!
In juli speelde het collectief nog op
Plaspop. Die actie was echter zo illegaal, dat veel Aalsmeerders dit niet
mee hebben gemaakt. Enfin, die
kunnen nu hun hart ruimschoots
ophalen. Net alszij die wel zo fortuinlijk waren getuige te zijn van
het ‘wildplassen’. Allemaal nu naar

Bacchus komen voor een hot shot
Ten Beers After. Duik in je discokleren, spring in soulstappers en kom
swingen met Nienke, Anne Kee,
Cees, Jacko, Job en Jan Willem en/
of droom weg bij de zoetgevooisde
zang van Doortje From The Hood.
Zaterdag 4 november Ten Beers After live in Bacchus. Het culturele café in de Gerberastraat is open vanaf
21.00 uur en de toegang is uw gift.
Volgende week pianogala
En alvast noteren in de agenda: Op
vrijdag 10 november is het weer zover, het jaarlijkse pianogala in Bacchus onder de bezielende leiding
van Lisa Kaaijk! Gegarandeerd kijken naar muzikaal talent. Aanvang
is 21.00 uur, zaal open 20.30 uur

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

Toneel in dorpshuis de Reede

De Rijzenspelers brengt
‘Zondagskinderen’
Rijsenhout - Toneelvereniging De
Rijzenspelers speelt 11, 17 en 18
november ‘Zondagskinderen’, een
tragikomedie van Bob Larbey. Na
de succesvolle opvoeringen van ‘de
Woonboot’ (Haye van der Heijden)
in april dit jaar, nu een tragikomedie.
Een avondvullende voorstelling met
een humorvolle, ontroerende kijk op
vriendschap, onechtheid, zorg en de
fysieke ongemakken van het ouder
worden. Twee bewoners hebben elkaar gevonden in hun strijd tegen
de door hun zo gevreesde toekomst
voor het ouder worden. Waar de een
bang is voor de gevreesde ‘plastic
zak in de broek’, is de ander bang
dat hij ‘kierewiet’ wordt. Bij deze tragiek van het ouder worden in zo’n
verzorgingstehuis, gooien de mannen hun voornaamste wapen in de
strijd: humor! Hoofdpersoon Kuiper neemt de aanwezigen mee in

de wereld van een verzorgingstehuis. De dagelijkse routine wordt
elke eerste zondag van de maand
doorbroken door het bezoek van
zijn dochter en haar man, maar ook
de boeiende gesprekken met de
verpleegster, de soms verrassende
confrontaties met de poetsvrouw en
de partijtjes schaak met zijn vriend
Elburg brengen een welkome afwisseling. Op een dag echter komt zijn
vriend niet op de afgesproken tijd
opdagen…Buiten ontroerende momenten en prachtige dialogen, kan
er ook flink gelachen worden!
Zondagskinderen, regie door Remco Brandt, wordt opgevoerd op 11,
17 en 18 november in dorpshuis
de Reede in Rijsenhout, Schouwstraat 14. Alle avonden vanaf 20.15
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de
website: www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-327840.

Muziek/film/toneel
Vrijdag 3 november
* Bandbrouwerij voor en door muzikanten in N201, Zwarteweg v/a 20u.
Zaterdag 4 november:
* Discozwemmen voor jeugd in De
Waterlelie, Dreef van 19 tot 21u.
* Bacchus da Musica met optreden
Ten Beers After in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zondag 5 november:
* The LSB Experience live in The
Shack, Schipholdijk 253b in Oude
Meer vanaf 16u.
Dinsdag 7 november:
* Filmavond bij Zin-Inn bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat v/a 20u.
Vrijdag 10 november:
* Première klucht ‘Calendar Girls’
toneelvereniging Kudelstaart in
Dorpshuis vanaf 20u. Voorstellingen
ook op 18, 24 en 25 november.
* Pianogala in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Zaterdag 11 november:
* Rijzenspelers brengt ‘Zondagskinderen’ in dorpshuis De Reede, Rijsenhout vanaf 20.15u. Ook toneelvoorstellingen 17 en 18 november
Exposities
Zaterdag 4 november:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u.
Vanaf 10 november expositie ‘Meer
in de Stelling’.
4 en 5 november:
* Historische Tuin open. Ingang via
Praamplein. Expositie in Historisch
Centrum ‘Oudst Aalsmeer’.
Vanaf 8 november:
* Expositie foto’s van Tobias Rothe in
gemeentehuis. Opening woensdag
om 20u. Tot en met 7 februari.
Tot en met 19 november:
* Expositie ‘Highlights’ bij Galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg.
Open: zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 3 december:
* Expositie fotografie in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Iedere donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
* Expositie schilderijen Ortho Owen
uit Canada in wijkpunt Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Diversen
Donderdag 2 november:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Lezing bij Groei en Bloei over reis
door Frankrijk in buurthuis Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.
Vrijdag 3 november:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
* Groot Aalsmeers Dictee in ‘t Wapen, Dorpsstraat vanaf 18.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Klaverjassen en hartenjagen bij FC
Aalsmeer in Beethovenlaan v/a 20u.
Zaterdag 4 november:
* Open huis bij Vooges brood en
banket in Visserstraat 38, 10 tot 16u.
* Halve kraakmarathon in Sportzicht, Sportlaan van 19 tot 01u.
* Open koppeltoernooi bij Sjoelclub
Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
Zondag 5 november:
* Feestje met voetbal en dj Frits bij
RKDES, Wim Kandreef vanaf 14u.
Maandag 6 november:
* Opfrisavond Videoclub over films
monteren in buurthuis Hornmeer,
Dreef 1 vanaf 20u.
* Lezing over portretfotografie bij
Fotogroep. In Boerma Instituut, Legmeerdijk 227 vanaf 19.30u.

* Sacrale dansavond bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat v/a 20u.
* Veiling, lezing en expositie bij Postzegelvereniging in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 20u.
* Vergadering en speelavond Allen
Weerbaar in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Dinsdag 7 november:
* Open huis in Open Hof kerk, Ophelialaan 9.45-11.30u. Elke dinsdag.
* Kaartavond Ons Genoegen in Hofplein, ingang Clematisstraat, 19.30u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
7 en 9 november:
* Computerhulp Aalsmeer in ’t Hofplein, ingang Clematisstraat 16. Iedere dinsdag en donderdag van
9.30 tot 12u.
Woensdag 8 november:
* Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, Catharina Amalialaan, 9.30 tot
11.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Spelletjesmiddag in wijkcentrum
Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30
tot 16.30u. Elke woensdag.
* Lezing ‘Vogels in landschap’ bij Nivon in Parklaan 27 vanaf 19.30u.
* Bingoavond De Pomp in ‘t Baken,
Sportlaan vanaf 20u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
* Baanloop bij Atletiekvereniging in
Sportlaan (1,3 en 5 km) vanaf 20u.
9 tot en met 11 november:
* Konijnen- en pluimvee-tentoonstelling in Wellant College, Linnaeuslaan 2. Open: Donderdag 19-21u.,
vrijdag 10-18u. en zaterdag 10-15u.
Donderdag 9 november:
* Sjoelen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Zaterdag 11 november:
* Viering 75 jaar Binding kampen bij
De Binding, Zijdstraat vanaf 10u.
* Finales Rings League (kickboksen)
in Bloemhof, Hornweg v/a 18.30u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 2 november:
* Seminar over vriendelijkheid en
dienstbaarheid in kerkgebouw de
Spil, Bilderdammerweg 5 vanaf 20u.
* Openbare raadsvergadering in
raadzaal, gemeentehuis vanaf 20u.
Om 19.30u. huldiging kampioenen
Zaterdag 4 november:
* Aalsmeerse Woondag in gemeentehuis van 11 tot 15u.
Maandag 6 november:
* Woonvoorlichting voor ouderen
bij OVAK in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Vergadering WMO-adviesraad in
gemeentehuis vanaf 15u.
* Dorpsoverleg Kudelstaart over
verkeer, vervoer en bouwplannen in
Dorpshuis vanaf 20u.
* Wijkoverleg Oost over veiligheid in
De Mikado, Catharina Amalialaan
van 20 tot 22u.
* Themacafé over relaties en scheiding in De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 20u.
Woensdag 8 november:
* Financieel café Vita in De Oude
Veiling, Marktstraat, 9.30 tot 11.30u.
Op 21 november in Place2Bieb in
Kudelstaart, 12.30 tot 14.30u.
Donderdag 9 november:
* 2e Netwerkborrel bij FC Aalsmeer
in Beethovenlaan, 17 tot 22.30u.
* Begrotingsraad 2018 in raadzaal,
gemeentehuis vanaf 20u.
Zaterdag 11 november:
* Verkoopmanifestatie Timbaan van
24 woningen in Dorpshaven Zuid in
Lijnbaankerk, Lijnbaan van 11 tot
13.30u.

N201 is nieuwe locatie
voor groep 8 feest
Weer speciale acts in januari?

Aanmelden voor ‘Voorheen
Akoestische Avonden’
Aalsmeer - In het laatste weekend
van januari is het al decennia een
vast gegeven dat er op het podium
van cultureel café Bacchus ruim tien
(gelegenheids)-bands acte de présence geven en een speciaal optreden verzorgen tijdens de Akoestische Avonden. De laatste jaren is
het concept iets gewijzigd en is het
woord ‘voorheen’ aan deze naam
toegevoegd.
Voor de ‘Voorheen Akoestische
Avonden’ in Bacchus is de organisatie voor de editie 2018 wederom op zoek naar muzikale inbreng
van artiesten en bands. De avonden kunnen tot slot alleen maar een
succes worden wanneer groepen
met creatieve inbreng komen optreden. Dit kan met een eigen band,
een gelegenheidsformatie, een duo
of misschien alleen.
De enige twee restricties die opgelegd wordt, is dat muziek ten gehore gebracht moet worden rond een

thema en dat het optreden niet langer dan 25 minuten mag duren.
Vooral speciale optredens, zoals een
eerbetoon aan een artiest of een
aparte muziekstijl, worden gewaardeerd. Lijkt het jou/jullie wel iets om
publiek om een verrassende muzikale act te trakteren?
Aanmelden is vanaf heden mogelijk
via voorheenakoestischeavonden@
cafebacchus.info. Vragen kunnen
ook naar dit emailadres gestuurd
worden. De organisatie is heel benieuwd welke acts en bands zij welkom mag heten.
Vrijwilligers gezocht
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is overigens op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Onder andere wordt een programmamaker gezocht, evenals een marketing en
communicatie medewerker en geluids-, licht- en filmtechnici. Reageren kan via info@cafebacchus.nl.

Aalsmeer - Sinds mei 2012 is het
feest voor alle groepen acht van
Aalsmeer en Kudelstaart een groot
succes. Het Groep 8 Feest is tot op
heden georganiseerd in de locatie
van Feesterij de Bok (voorheen Bon
Ami). De organisatie moest echter
aan het begin van de zomervakantie op zoek naar een nieuwe locatie voor dit evenement vanwege het
stoppen van Feesterij de Bok. Die
locatie is gevonden in Club en Muziekcentrum N201 aan de Zwarteweg.
De Bok bedankt!
Al elf Groep 8 Feesten zijn georganiseerd in de locatie aan de Dreef. Zes
jaren Groep 8-ers hebben hier vaak
hun eerste feest mogen beleven. Elk
feest was een groter succes dan de

vorige en daarom wil de organisatie
de voormalig uitbaters hartelijk bedanken voor hun medewerking de
afgelopen jaren.
Nieuwe locatie
Het Groep 8 Feest gaat plaatsvinden op vrijdagavond 16 februari. De
N201 is de feestlocatie en deze is te
vinden aan de Zwarteweg 90. Samen met Sander Jongkind van de
N201 is besproken hoe het feest
georganiseerd gaat worden. De opzet zal hetzelfde blijven als voorheen. Op de nieuwe website www.
groep8feest.nl staat alle informatie.
Binnenkort worden de meesters en
juffen van groep 8 aangeschreven
met meer informatie. De organisatie hoopt dat groep 8 al heel veel zin
heeft in het feest!
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het
voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit
vanaf 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep te
gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men
geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen zoals
bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
MELDINGSPLICHT EVENEMENTEN
Organiseert u in 2018 een evenement waarbij u meer dan 2.000
personen op het piekmoment verwacht of het evenement risicovol is? Doe hiervan dan voor 1 december 2017 een melding
bij de gemeente Aalsmeer. Stuur een mail naar gemeente@aalsmeer.nl Op deze manier kunnen de veiligheidsdiensten rekening
houden met eventuele knelpunten. U dient hiervoor altijd ook
een evenementenvergunning aan te vragen. Het melden van
een evenement geeft geen recht om een evenementvergunning.
KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTENVERHAAL
- HOOFDWEG 76, AALSMEER - ZAAKNUMMER
Z-2016/014297
Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer maken
ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en
artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat
tussen de gemeente Aalsmeer en Bob Könst Beheer Zevenhoven
B.V. een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met betrekking tot het in ontwikkeling brengen van de locatie Hoofdweg 76 in Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te werken
aan een wijziging van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006
op grond van de daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van het realiseren van 4 twee-onder-een-kapwoningen
met 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Inzage vanaf 3 november 2017
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina
van de gemeente. De zakelijke beschrijving treft u ook aan als
bijlage bij deze kennisgeving.
Bezwaar/Beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing
RECTIFICATIE, AANVRAAG INGETROKKEN
Kudelstaartseweg 66 ws, 1433 GK (Z-2017/038943), het herbouwen van een steiger aan de zuidkant van een woonark ter
bescherming tegen wind en water. Toelichting: in de bekendmakingen van 26 oktober jl. staat vermeld dat er een vergunning
is verleend per 17 oktober 2017. Dit is niet juist: de aanvraag
was eerder al ingetrokken. Bij intrekking door de aanvrager is
er geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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.
- Beethovenlaan 120, 1431 WZ (Z-2017/052515), het plaatsen van 6 lichtmasten voor sportveldverlichting op veld 6
van FC Aalsmeer.
- Wim Kan Dreef 2, 1433 HM (Z-2017/052532), het tijdelijk opslaan en overslaan van goederen op een aantal met
bouwhekken afgezette parkeerplaatsen nabij korfbalvereniging VZOD van eind oktober tot omstreeks eind december.

- Uiterweg 79 en 81, 1431 AC (Z-2017/052630), het vervangen van een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand woonhuis.
- Oosteinderweg 92, 1432 AN (Z-2017/052712), het kappen
van een zieke kastanjeboom naast de woning.
- Jan Lunenburg Oever 8 (bouwplan Nieuw Calslagen sectie D
nr. 7009, kavel 9), 1433 HW (Z-2017/053124), het plaatsen
van een carport met berging.
- Oosteinderweg 243, 1432 AT (Z-2017/053160), het aanbrengen van 3 rolschermen bij de overkapping van het hotel
de Chariot.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Hoofdweg 88, 1433 JW (Z-2017/037084), het uitbreiden
van de woning. Verzonden: 24-10-2017.
- Werven 33, 1431 CP (Z-2017/038249), het onderheien van
het terras/tuin/oprit rondom de woning. Verzonden: 24-102017
- Marktstraat 19, 1431 BD (Z-2017/037848), het tijdelijk
plaatsen van een reclamedoek van 1 september 2017 t/m 1
augustus 2018. Verzonden: 26-10-2017
- Aalsmeerderweg 237-1, 1432 CM (Z-2017/044888), het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 27-10-2017.
- Madame Curiestraat 21, 1433 AA (Z-2017/025756), het uitbreiden van een woonhuis aan de achterzijde. Verzonden:
30-10-2017.
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure. De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvraag is met toepassing van
artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- IJsvogelstraat 11, 1431 VR (Z-2017/044992), het uitbreiden van een woonhuis aan de voorzijde begane grond en 1e
verdieping.
Buiten behandeling gestelde aanvragen
omgevingsvergunningen*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is
gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Bouwplan Women’s Eye, Kudelstaartseweg 60-64C (Sectie D
nr. 2141), 1433 GK (Z-2017/036091), het oprichten van 7
grondgebonden woningen met mogelijk kelders, 1 zwembad
en privé-aanleghaven inclusief steigers. Verzonden: 23-102017
Geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt u
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie.
- Hadleystraat 56, 1431 SN (Z-2017/046367), het legaliseren
van twee reeds aanwezige bijgebouwen. Verzonden: 30 -102017
Toelichting Kennisgeving ontwerp beschikking,
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen/
weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een
zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Machineweg 298, 1432 EV (Z-2017/039520), het oprichten van een woonhuis met toegangsbrug en poort en het
aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 03-11-2017 De
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 november 2017 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
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, 1431 BM( Z-2017/052687), Laatste
werkdag op 29 december 2017, ontvangen 23 oktober 2017
- Zijdstraat/ Molenplein (Z-2017/053248), Braderie/ rommelmarkt op 9 december 2017, ontvangen 27 oktober 2017
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 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.
Akkers van Ravenstein, Westeinderplassen (Z-2017/050192),
Zomerkamp scouting van 14 tot 26 juli 2018, verzonden 31
oktober 2017

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (verleend)
Kudelstaart Z-2017/048879), Collecte voor carnavalsvereniging De Pretpeurders van 13 t/m 17 november 2017, verzonden 26 oktober 2017
TER INZAGE
t/m 02-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening
Hornmeer-Meervalstraat-Roerdomplaan’, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit (met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan) ter inzage met ingang
van 22 september 2017 t/m 2 november 2017
t/m 03-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van
een woonhuis met berging en het aanleggen van een in- en uitrit op Hornweg 172, (Z2017/031473)
t/m 10-11-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van
een woonhuis op Machineweg 208 (kavel 7),
1432 EV (Z-2017/033858)
t/m 16-11-17 Het vastgestelde paraplubestemmingsplan met
bijbehorende verbeeldingen, planregels en toelichting
t/m 23-11-17 Aanvraag om omgevingsvergunning, ontwerpbeschikking omgevingsvergunning in afwijking
van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer,
Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, Schipholparkeren deelgebied 3, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken
t/m 27-11-17 Zakelijke beschrijving van overeenkomst tot
kostenverhaal - Uiterweg 139, Aalsmeer - Zaaknummer Z-2017/045444
t/m 30-11-17 Ontwerp-wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost,
Aalsmeerderweg (naast) 376 en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder (ontwerp) met bijbehorende stukken
t/m 30-11-17 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg 401 wijziging woning en woonarken’ inclusief de
bijlagen en het ontwerpbestemmingsplan ‘6e
herziening Woonarken - Uiterweg 93ws4’ ter
inzage, dat in samenhang met voornoemd bestemmingsplan wordt voorbereid.
t/m 15-12-17 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. Machineweg 298,
1432 EV (Z-2017/039520)

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U
kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van
artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken, na de dag van verzending van het besluit,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
ingezonden
Mobiele telefoon weg, veel kwijt
Dit verhaaltje speelt sinds zondag
29 oktober door mijn hoofd. Zondagmiddag is het gebeurd; ik ben
mijn telefoon kwijt. In de pauze
van Ernst, Bobby en de rest in het
Crown theater maak ik een foto van
onze dochter en kleinkinderen, om
te posten op mijn facebook. De verbinding is niet best dus ik sta een
beetje te hannesen. Er valt een leeg

flesje op de grond en tegelijkertijd
worden we gevraagd naar de zaal te
gaan. Wat ik toen met mijn telefoon
heb gedaan, ik kan het met geen
mogelijkheid reconstrueren, maar ik
ga zitten in de zaal en zeg; ik ben
mijn telefoon kwijt. Onze dochter is
meteen terug gegaan naar het tafeltje in de hal, maar niks meer, nada,
noppes. Navraag bij de koffie coun-

ter en later bij de receptie leverde
ook niets op. Na de voorstelling opnieuw gezocht, in de zaal, in de hal
en overal waar ik niet eens ben geweest. Helaas...
Thuisgekomen de simkaart geblokkeerd en dan ga je je pas realiseren wat je allemaal kwijt bent. Je telefoon tegenwoordig is veel meer
dan alleen bellen en gebeld worden. Allereerst de foto’s, mijn fotoverhaaltjes, dierbare foto’s zoals van
mijn moeder met haar vijf achterkleinkinderen. Maar het is ook mijn
telefoonboek en agenda. En dan
mijn appjes, ook de laatste met on-

ze overleden vriend. Dan dringt de
vraag zich op, waar is de telefoon
nu? Wat moet iemand met mijn, niet
te gebruiken, ruim twee jaar oude
telefoon? En als je hem hebt gevonden, dan geef je hem toch af bij de
receptie? Of als hij per ongeluk mee
naar huis is genomen, breng je hem
toch een dag later naar het Crown
Theater? Of is het kikken op stiekem
in de telefoon van een ander kijken.
En dan, nee, ik heb geen backup
gemaakt, soms ben ik nog een
beetje blond. De laatste maand foto’s waren nog niet overgezet. Het
tracen van het apparaat lukte ook

niet. Soms denk ik dat ik hem nog in
mijn broekzak voel trillen...
Na dit alles gelezen te hebben
denkt u; weer zo’n jong mens, verslaafd aan haar telefoon. Maar niets
is minder waar; ik ben een 67 jarige vrouw, zus, vriendin, bestuurslid,
kennis en hoe u mij verder kent, die
alleen even haar frustratie moest
wegschrijven.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Alma de Jong
Mocht de telefoon gevonden zijn.
Alma is bereikbaar via email:
alma.fred.dejong@caiway.nl
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Lezing portretfotografie
bij Fotogroep Aalsmeer

Het laatste nieuws rond
komedie ‘Calendar girls’

Aalsmeer - Op maandagavond 6
november organiseert Fotogroep
Aalsmeer een lezing portretfotografie. Deze lezing wordt verzorgd door
Ariane James. Ariane James organiseert en beheert het lesaanbod bij
Fotogram te Amsterdam. Ook geeft
zij daar het leeuwendeel van de cursussen. Sinds 1 april 2016 is zij directeur van Fotogram. Zij geeft door
het hele land workshops en lezingen.
Naast portretfotografie en reportages, zoals bruidsreportages, fotografeert zij ook in opdracht onder
andere kostbare instrumenten (The
Strad), antieke interieurs (Amstel
Hotel) en kunstvoorwerpen.
Zij is steeds de grenzen van het medium aan het verkennen en maakt
bijvoorbeeld ook fotogedichten, een
bewegende combinatie van tekst

Kudelstaart - Trouwe lezers zijn ongetwijfeld al behoorlijk op de hoogte
over het spectaculaire komedie stuk
‘Calendar Girls’ dat op 10 november
in première gaat in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Dat er tevens gespeeld zal worden op 18 november
en 24 en 25 november is vast ook
geen verrassing meer. Evenals dat
het verhaal hoofdzakelijk draait om
een zestal dames van een vrouwenvereniging die als ludieke actie gaan
poseren voor een naaktkalender om
zodoende geld in te zamelen voor
het KWF. De voorzitster van de vereniging heeft er de handen vol aan,
de fotograaf ziet het daarentegen
helemaal zitten, de Barones denkt
er het hare van en dit alles is ontstaan vanwege een verdrietig overleiden van een partner van één van
de dames als gevolg van de rotziekte kanker. Ongetwijfeld is u ook bekend dat het een bestaand stuk is
uit Amerika, destijds zelfs verfilmt
en nu op de bühne in Kudelstaart
onder leiding van niemand minder
dan regisseuse Petra Daalman.

en beeld. In september 2016 had zij
een expositie met infrarood fotografie op het programma met als titel
‘Tegenlicht’. Een belangrijk gedeelte
van de avond wordt ingeruimd om
portretfoto’s die door de aanwezigen zijn meegebracht te bespreken.
Daarvoor is iedereen in de gelegenheid om een portretfoto mee te nemen en te laten bespreken. Dit biedt
een uitstekende gelegenheid om je
beste portretfoto eens door andere
deskundigen te laten bespreken en
beoordelen.
De lezing op maandagavond 6 november vindt plaats bij het Boerma
Instituut aan de Legmeerdijk 227 en
begint om 19.30 uur. De kosten zijn
5 euro per persoon.
Geïnteresseerden kunnen zich voor
de lezing aanmelden via email: info@fotogroepaalsmeer.nl

Jubileumconcert op 19 november

Show- en Jachthoornkorps
viert 30-jarig bestaan
Kudelstaart - Het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart viert dit jaar
haar 30 jarig bestaan. In 1987 werd
het korps opgericht door een enthousiaste groep muzikanten en
werd er met grote inzet begonnen
aan een nieuw avontuur. Uniformen
werden zelf gemaakt en de repetities vonden plaats in de schuur en
kassen van de firma Scholten. Instrumenten werden her en der gevonden en in april 1988 toonde het
korps zich voor het eerst aan Kudelstaart. Vele malen heeft het
korps mogen spelen bij de activiteiten in Kudelstaart en ook ver daar
buiten. Bij concoursen en festivals in binnen- en buitenland werden mooie resultaten gehaald waaronder het Nederlands kampioen-

schap en kampioen met een show
in Duitsland. In de loop der jaren
hebben vele muzikanten deel uitgemaakt van het korps en gelukkig komen er ook in deze tijd nog
steeds nieuwe leden bij.
Om dit heuglijke feit extra luister bij
te zetten geeft het korps een concert. Niet zoals gewend in het voorjaar, maar deze keer is het concert
op zondag 19 november. Er wordt
momenteel hard gerepeteerd onder leiding van de nieuwe dirigente Sandra van Luytelaar om liefhebbers weer een gezellige muzikale middag te laten beleven. Aanvang van het concert is 14.00 uur, de
toegang is gratis en de locatie is het
clubgebouw aan de Bilderdammerweg 116

De delegatie van veiling ‘Kudelstaart voor Kudelstaart bij de ingang van Paviljoen Welgelegen, het fraaie provinciehuis van Noord-Holland.

Rondleidingen mogelijk

Kudelstaartse delegatie onder
indruk van Provinciehuis
Kudelstaart - “We hadden nooit
gedacht dat er zoveel cultureel erfgoed schuil gaat in dit prachtige gebouw.” Dit zei bestuurslid Arie de
Vos van de veiling ‘Kudelstaart voor
Kudelstaart’ na afloop van het bezoek van een delegatie Kudelstaarters aan Paviljoen Welgelegen, het
Provinciehuis van Noord-Holland in
Haarlem. Het bezoek was een initiatief van Statenlid Hermen de Graaf
uit Kudelstaart. Sinds 1930 zetelt het
bestuur van Provincie Noord-Holland in Paviljoen Welgelegen. Het
is in de 18e eeuw gesticht door de
bankier Henry Hope en was ook de
buitenplaats voor onder andere koning Lodewijk Napoleon en Wilhelmina van Pruisen, de moeder van
koning Willem I.
Terug- en vooruitblik
“Een bezoek aan Paviljoen Welgelegen is een terugblik in de tijd. En tegelijk een inkijkje in Provinciale Staten en de manier waarop de provincie Noord-Holland wordt bestuurd.

Deze bezoeken hebben geen politiek karakter, dat is zo afgesproken”, licht Hermen de Graaf toe. “We
kunnen het organiseren voor iedereen die belangstelling heeft en contact opneemt.” Een bezoek duurt
zo’n 1,5 tot 2 uur en de delegatie
wordt rondgeleid door een professionele gids. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via graafh@
noord-holland.nl
Veel te zien
Paviljoen Welgelegen is op zich een
bezienswaardigheid en meer dan
dat. Naast de historische tentoonstelling is er altijd een expositie met
hedendaagse kunst.
De beelden in en om het Paviljoen
zijn prachtig en de stijlkamers heel
bijzonder. ‘Dankzij de toelichting
door de gids krijgen de bezoekers
extra accenten mee en dat maakt
een bezoek meer dan waard’, concludeerden delegatieleden na afloop van het onlangs gehouden bezoek.

Nieuwe foto-expositie vanaf 8 november

Drie projecten van Tobias
Rothe in gemeentehuis

Van 9 tot en met 11 november

Tentoonstelling Konijnenen pluimveevrienden
Aalsmeer - Altijd al iets gehad
met konijnen, cavia’s, sierduiven of
(kriel)kippen? Dan is deze tentoonstelling zeker de moeite waard! Op
de tentoonstelling van de Aalsmeers
Konijnen en Pluimveevrienden komen fokkers van verschillende konijnen- en pluimveerassen bij elkaar. Er is een grote diversiteit aan
rassen en kleuren te zien. Fokkers
van bovengenoemde diergroepen
zijn het hele jaar met hun dieren bezig. Het is een echte schoonheidswedstrijd. Leerlingen van het Wel-

lantcollege verzorgen de dieren en
helpen bij de organisatie van dit
evenement.
De tentoonstelling wordt officieel
geopend op donderdag 9 november om 19.00 uur en bezoekers zijn
welkom tot 21.00 uur. Op vrijdag 10
november is de beurs te bezoeken
van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 11 november van 10.00 tot 15.00
uur. De toegang is gratis. De tentoonstelling vind plaats in het Wellantcollege MBO aan de Linnaeuslaan 2.

Opfrisavond Videoclub:

‘Hoe films monteren’
Aalsmeer - Op maandag 6 november zal de Videoclub Aalsmeer starten met een reeks van twee opfris
cursusavonden waarin clublid en
docent Henk Westerhof uitgebreid
zal ingaan op het onderdeel videomontage. Dit als vervolg op een van
de vorige clubavonden waar veel is
verteld over het omgaan met het
Windows besturingsysteem en de
daarin werkende verkenner.
Bij videomontage wordt gewerkt
met de computer. Videobeeld wordt
digitaal opgeslagen op een computer (harde schijf). Met een videobewerkingsprogramma kunnen deze beelden gemonteerd worden. Alle gegevens worden opgeslagen in
een projectbestand. In dat bestand
wordt geen video opgeslagen, maar
alleen de gegevens die zeggen welke effecten op welke video wordt
toegepast, en hoelang een video
duurt.
Om van het projectbestand en de
originele videobeelden een nieuwe
bewerkte video te maken, moet de
computer eerst berekeningen uitvoeren. Na het renderen (rekenen)
is er een nieuw videobestand gemaakt, dat bijvoorbeeld op een DVD
gebrand kan worden of direct geplaatst kan worden op het internet.
Door de enorme populariteit van internetdiensten als YouTube en Goo-

gle, waarbij internetgebruikers zelf
(gemonteerde) video’s kunnen uploaden, is videomontage erg populair geworden. Er is wel een krachtige computer nodig om video te kunnen bewerken.
Op maandag wordt dieper ingegaan
in de nieuwste snufjes van het veel
gebruikte videomontage softwarepakket Magix video deluxe. Een
programma dat al meer dan 15 jaar
door veel amateurfilmers wordt gebruikt. Filmmontage is niet eenvoudig en je moet veel oefenen om het
onder de knie te krijgen. Het jaarlijks opfrissen van wat allemaal met
dat programma en ook andere programma’s kan wordt dan ook door
veel leden en oud cursisten op prijs
gesteld.
De avond wordt gehouden in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 en
begint om 20.00 uur. Aan belangstellenden buiten de videoclub die
graag deze avonden willen meemaken wordt een bescheiden bijdrage
in de kosten gevraagd.
Lid worden kan natuurlijk ook. Het
seizoen is net begonnen dus kun je
nog gebruik maken van alle clubavonden met een gevarieerd programma. Nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact op met de secretaris van de videoclub Aalsmeer:
Susan Griekspoor via 0297-327490.

Aalsmeer - Van 8 november tot en
met 7 februari exposeert Tobias Rothe in het gemeentehuis. De officiele opening vindt plaats op woensdag 8 november om 20.00 uur en
wordt verricht door Janna van Zon,
voormalig galeriehoudster van Galerie Mokum. Een ieder is van harte uitgenodigd om bij deze opening
met hapje en drankje aanwezig te
zijn. Graag van tevoren aanmelden
bij curator Ingrid Koppeschaar via
hfkoppeschaar@gmail.com
Dynamiek
Tobias Rothe is afgestudeerd aan de
Gerrit Rietveld Academie Amsterdam. Naast fotografie ontwerpt hij
interactieve installaties, ingenieuze ontwerpen die altijd een beweging voortbrengen en die de fantasie prikkelen. Tijdens de kunstroute
- op eigen locatie - waren een paar
van deze ontwerpen te zien. Ook zijn
er sculpturen van zijn hand, zoals
een kinetische bloem waarvan de
vorm verandert door de wind. Deze
bloem was te zien op het dak van
Galerie Sous-Terre tijdens het Flower Festival. Het werd met recht een
blikvanger en een veelvuldig gefotografeerd object.
Oost, West, begane grond
Voor de expositie in het gemeentehuis wilde Tobias Rothe niet putten
uit bestaand werk, maar besloot geheel nieuw werk te maken, bestaande uit drie projecten, met het gemeentehuis als uitgangspunt. “Het
gemeentehuis is de context van
het werk”, zo redeneerde hij. In alle vroegte, fietsend door Aalsmeer,
fotografeerde hij ogenschijnlijk onopvallende objecten, zoals voordeuren, buizen, een bushalte. Met zijn
oog voor detail ontstonden op deze
manier wonderschone, soms mysterieus aandoende foto’s.
De foto’s hangend aan de oostkant
van het gemeentehuis verwijzen
naar de geografische ligging van

het gemeentehuis ten opzichte van
Rothe’s huis. De foto’s moeten gezien worden als ‘gaten’ of ‘vensters’
in de oostmuur van het gemeentehuis, daar ziet de kijker wat Rothe
zag op zijn route er naar toe.
Aan de westkant bevinden zich de
kamers van burgemeester en wethouders en de raadzaal. Hier worden besluiten genomen, wetten vervaardigd en er wordt vergaderd. Er
hangen foto’s die betrekking hebben op de resultaten van sommige
besluiten. Dit verklaart ook waarom
deze verdieping niet toegankelijk is
voor publiek. Zo kunnen de kunstwerken die hier worden geëxposeerd alleen tijdens de officiële opening en tijdens een rondleiding bekeken worden.
Op de begane grond is de afdeling Burgerzaken. Hier bevinden
zich de spreekkamers, waarin ouder werk van Rothe te zien is. In verband met de privacy van de bezoeker zijn de spreekkamers voorzien
van een deur. Deze deuren zijn gelinkt aan de gefotografeerde voordeuren. Ook achter de voordeur van
een huis heeft men privacy. En zo
is ook hier de beweging die Rothe
voor ogen staat: een deur opent en
sluit zich weer.

Maandag sacrale dans bij
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Sacrale dansen zijn
meestal op eenvoudige choreografieën waarbij herhaling van bewegingen essentieel is om tot meditatie
te kunnen komen. De cursus loopt
al een tijd, maar iedereen is welkom.
Heeft u zin om samen met anderen
onder de leiding van Marleen Ritzema een bijzondere dansvorm te ervaren? Deze kringdans is bijzonder toegankelijk, doch verdiepend.
Meestal zijn de handen van de deel-

nemers met elkaar verbonden en de
dansen kunnen worden gedaan in
een groep van 4 tot 100 deelnemers.
De volgende avond is op maandag 6
november in het kerkgebouw van de
Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstaat 55. Aanmelding gewenst maar
niet verplicht. Voor aanmeldingen en
vragen: zininn@dgaalsmeer.nl. De
avond begint om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.30 uur. Kosten
zijn 2 euro per avond.

Pikante kalender te koop
Toch is er nieuws te melden! Na afloop van de voorstelling zijn er namelijk unieke kalenders te koop,
met daarop niemand minder dan
de eigen calendar girls, afgebeeld
op pikante wijze als het personage uit het toneelstuk. In navolging
van de goede actie uit het verhaal,
zal ook hiervan de opbrengst ten
gunste komen van het KWF. Op deze manier hopen de spelers inwoners te kunnen trakteren op een lu-

diek aandenken aan deze ongetwijfeld geslaagde avond uit en wordt
met zijn allen een steentje bijgedragen aan een bijzonder goed doel in
de hoop dat kanker ooit de wereld
uit geholpen kan worden. De kosten voor dit heuse ‘collectors item’
zijn 10 euro.
Feestelijke première
Om er zeker van te zijn dat op vrijdag 10 november de rode loper voor
u uit gelegd kan worden en dat de
spelers u kosteloos een feestelijk
welkomstdrankje bij binnenkomst
en een hapje na afloop kunnen trakteren, zal er grondig gewerkt worden aan de laatste puntjes op de
i. Hiervoor is een speciale try out
avond georganiseerd waarbij de
zaal gevuld is met genodigden. Zij
worden getrakteerd op de volledige
voorstelling waarbij hen een mooie
avond wordt beloofd. Anderzijds
hebben de 10 toneelspelers daarmee de eerste zenuwen overwonnen waardoor het tijdens de eerste
voorstelling gegarandeerd een knaller wordt!
Kaarten à 10 euro zijn nog te koop
bij Gall&Gall te Kudelstaart en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat van
Aalsmeer. Eventueel zijn de laatste toegangsbewijzen ook aan de
deur verkrijgbaar maar aangeraden
wordt daar niet op te wachten gezien het risico dat alle avonden uitverkocht raken. Dus, weten waar
men het komende maand bij de supermarkt en het café over heeft? Ga
dan naar de voorstelling van de ‘Calendar girls’.

Veiling, lezing en expositie
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 6 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 kijken wat er deze avond
aan postzegels wordt aangeboden.
De grote veiling is zeker een kijkje waard. Begonnen wordt met kavels Nederland, vroegere gebiedsdelen en vele leuke series uit andere Europese landen. Vervolgens
is er een fantastisch aanbod van allerhande materiaal. Verzamelingen
met een diversiteit aan postzegelboekjes, series, velletjes kinderblokken, kerstblokken en meer. De complete veilinglijst staat op de website van de vereniging (www.postze-

gelverenigingaalsmeer.nl), uiteraard
met veel scans en foto’s van de aangeboden kavels. Voorafgaand aan
de veiling zal Fred Spaargaren een
presentie geven over ‘Chocolade 2’.
Ook kunnen deze avond lootjes gekocht worden voor een van de vele planten. Verder zijn er ruim 100
nieuwe stokboeken met zegels voor
slechts 5 cent om in te snuffelen. Tevens er een verzameling te zien van
de heer van Meurs over ‘Bruggen’.
Echt de moeite waard om de zegels
van al die bouwwerken te bewonderen. Dus, maandagavond 6 november 20.00 uur naar Postzegelvereniging Aalsmeer in het Parochiehuis.
Er is uiteraard koffie en een drankje
verkrijgbaar in de zaal en er is volop
gratis parkeergelegenheid.

Wandelen langs kunstkasten (18)

Bob van der Heuvel
verbeeldt Watervrees
Aalsmeer - Slechts 25 stappen verwijderd van het Huiskamermuseum
staat de door Bob van den Heuvel
beschilderde kunstkast: Watervrees.
Nummer achttien in de wandeling
langs kunstkasten. De voorstelling
is geïnspireerd op een ingekleurde
tekening ‘zwembad’ van de kunstenaar Barend Blankert.
Barend is één van de kunstenaars
wiens werk is opgenomen in de Mokum Collectie. De collectie heeft inmiddels zoveel bekendheid gekregen dat er regelmatig werk wordt
uitgeleend aan gerenommeerde
musea. De Mokum Collectie is met
name zo bijzonder omdat het de
eerste verzameling schilderijen van
na de tweede wereldoorlog is bijeen gebracht door Dieuwke Bakker
(1935-1984), stichtster van Galerie
Mokum. Haar nalatenschap heeft
sinds acht jaar een plaats gekregen in het Huiskamermuseum dat
is gevestigd aan de Van Cleeffkade 12a. Degenen die de gehele collectie - bestaande uit ruim honderd
werken - willen zien en het verhaal
achter de collectie willen horen zijn
van harte welkom. Zie www.huiskamermuseum.nl Bob van den Heuvel
zag de collectie meerdere malen en
deze tekening - te zien op de twee-

de etage - fascineerde hem, vooral vanwege het tijdsbeeld. Bob gaf
een geheel eigen interpretatie aan
de voorstelling. Hij schilderde een
bangig oud mannetje met afgezakte
schouders dat eigenlijk niet zo goed
weet wat hij nu in dat water moet.
Het gebreide wollen badpak - dat
typisch de jaren dertig/veertig uitbeeldt - hangt bijna op zijn knieën.
Het maakt de afbeelding geestig en
tegelijk heeft het ook iets treurigs.
Janna van Zon

Filmhuisfilm bij
Zin-Inn

kan een mail gestuurd worden naar
filminn@dgaalsmeer.nl. De toegang
is 5 euro, inclusief koffie of thee. De
zaal in de Zijdstraat 55 is open vanaf 19.30 uur, aanvang van de film is
20.00 uur.

Aalsmeer - De Zin-Inn van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
heeft dinsdag 7 november weer
een filmavond. De Zin-Inn wil graag
films met inhoud, ook wel filmhuisfilms genoemd, aanbieden met de
mogelijkheid tot discussie achteraf. In verband met de vertoningslicentie mag in dit bericht geen titel
van de film vermeld worden. Voor
informatie over de inhoud van de
film en de filmagenda van Zin-Inn

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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tie bedraagt slechts vijf euro per jaar
en we hebben op dit moment honderdzestig leden. Wel vragen we inleggeld voor bijvoorbeeld kaartavonden.” Plony vult aan: “Waar we ook
naarstig naar op zoek zijn zijn vrijwilligers die soms bardienst willen
draaien bij ons. En dat is een gezellige job hoor. Er is iedere dag wel wat
te doen.”

Van links naar rechts de bestuursleden Plony de Langen, Cor Knol en Paul Schouten.

Bestuursleden, nieuwe leden en vrijwilligers welkom

Stichting Buurthuis Hornmeer
is verhuisd en bruist!

Aalsmeer - Afgelopen zomer is
Stichting Buurthuis Hornmeer verhuisd van de Roerdomplaan naar de
Dreef. Deze ruimte werd hen aangeboden door de Gemeente Aalsmeer.
Inmiddels is er flink huisgehouden
in de voormalige voetbalkantine. Het
interieur is opgefrist, er is geschilderd, zowel binnen als buiten, er is
een verlaagd plafond ingekomen, de
bar is opgeknapt, er hangen nieuwe gordijnen, de ramen werden ver-

vangen en er is een nieuwe rolstoelvriendelijke toiletunit gecreëerd. Bestuursvoorzitter Cor Knol geeft een
rondleiding door het pand, inclusief
de grote keuken, vergader-en bestuurskamer en diverse opslagruimtes. “We hebben met man en macht
gewerkt. Vrijwilligers en bestuursleden, iedereen heeft wat gedaan en
we zijn trots op het resultaat. Mensen die binnenkomen zeggen allemaal hoe mooi het geworden is. We

zijn er op vooruit gegaan. Momenteel
zetten we spreekwoordelijk de puntjes nog op de i, maar iedereen is vanaf heden al van harte welkom!” Bij
het gesprek zijn ook penningmeester Paul Schouten en bestuurslid Plony de Langen aanwezig. Cor de Jeu
kon er niet bij zijn. Hij is tevens bestuurslid. “We kunnen trouwens nog
wel bestuursleden gebruiken.” Aldus
Paul. “En uiteraard zijn gewone leden
ook van harte welkom. De contribu-

Jaarprogramma
Op de vraag wat er dan zoal te doen
is en waar het Buurthuis voor staat,
wordt enthousiast geantwoord: “Er
zijn gymclubjes, schildermiddagen
en linedance-avonden, de aquariumclub is hier gevestigd evenals
de afdeling Aalsmeer van Groei &
Bloei, er worden verschillende prijsuitreikingen georganiseerd, cursussen gegeven, videoavonden gehouden, de wijkraad vergadert hier iedere maand, diverse verenigingen huren de vergaderzaal, je kunt hier kienen, sjoelen, klaverjassen en jokeren
(hiervoor zoeken we nog wel wat extra leden) en we organiseren regelmatig speelavonden, maar men kan
ook een feest geven of receptie houden. Verder zijn we van plan om af
een toe een cabaretier op te laten
treden of een mannenkoor te laten
oefenen. Er zijn plannen en ideeën
genoeg. Het bruist hier, daar hebben
mensen soms geen weet van. En,
niet onbelangrijk, Buurthuis Hornmeer is voor alle leeftijden!” Buurthuis Hornmeer is gevestigd aan de
Dreef 1 en biedt ruime parkeergelegenheid. Volgend jaar bestaat de
stichting vijftig jaar. Voor meer informatie kan gebeld worden met 0297321622 (bij geen gehoor Plony de
Langen: 0297-329527) of gewoon
een keer binnenlopen. “We nodigen
iedereen van harte uit. Langskomen
heeft geen zin, áánkomen wel. En je
zult merken; we hebben het erg gezellig met elkaar!”
Door Miranda Gommans

Acties Team Hollander voor
inzameling geld Roparun
Aalsmeer - Met samen 8 jaar ervaring zijn Annemieke en Michiel
Hollander uit Aalsmeer een eigen
Roparun team gestart: Team Hollander! Met Pinksteren loopt het echtpaar van Hamburg naar Rotterdam
om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen met kanker. Help jij
hen een stap op weg?
De Roparun is een estafetteloop van
meer dan 500 kilometer van Parijs
en Hamburg naar Rotterdam waarbij
mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die
manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat
blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: ‘Leven toevoegen
aan de dagen waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’.
Statiegeld flessen
Om zoveel mogelijk geld op te halen
heeft Team Hollander op dit moment
een drietal acties: Vanaf woensdag
1 november tot en met zaterdag 30
december kunnen statiegeldbonnen
ingeleverd worden bij de Jumbo in
de Ophelialaan. De opbrengst van
al deze bonnen gaat naar de goede
doelen van de Roparun. Help Team
Hollander en lever lege statiegeldflessen in bij de Jumbo.

verd. De poppen kunnen zelf opgegeten worden, maar kunnen ook cadeau gegeven worden of als traktatie meegenomen worden als er ergens Sinterklaas gevierd gaat worden.
En, ze zijn natuurlijk ook in te zetten als relatiegeschenk. Iets lekkers cadeau krijgen is altijd leuk, zeker als je daar nog eens de mooie
doelen van de Roparun mee steunt!
Hiermee maak je het heerlijk avondje nog heerlijker. Bestellen kan per
mail: annemieke@teamhollander.nl
of telefonisch: 06-18069374.
Jouw stem is geld waard!
Tenslotte maakt Team Hollander via
www.sportmeteenvoordeel.nl kans
op 2.000 euro voor de goede doelen
van de Roparun. Het enige dat Annemieke en Michiel hiervoor moeten doen is zorgen dat zij voor 12
november aanstaande de meeste
stemmen halen. Help mee met jouw
stem? Stemmen gaat via facebook
en je krijgt eenmalig een mail van
koopjesdrogisterij.nl.

Heerlijk(er) avondje
Maar er is meer! Samen met banketbakkerij Ab Müller heeft Team Hollander een leuke Sinterklaasactie
bedacht. Bij Annemieke en Michiel
kunnen speculaaspoppen besteld
worden voor 6,50 euro per stuk.
Voor deze prijs ligt de pop ook in de
winkel, maar door bij Team Hollander te bestellen gaat een deel van
de opbrengst naar de Roparun. De
poppen zijn 250 gram, zitten in een
mooie rode doos en worden tussen
18 november en 5 december gele-

Adviesraad in vergadering
Aalsmeer - In de oktobervergadering werden er drie werkgroepen
geformeerd: de werkgroep Wmo, de
werkgroep Jeugdbeleid en de werkgroep Participatie. De leden van deze werkgroepen bespreken op hun
terrein voorstellen voor gevraagde
en ongevraagde adviezen. Zij doen
in de algemene vergadering verslag
van hun werkzaamheden, waarna
een gezamenlijk advies aan de desbetreffende portefeuillehouder zal
worden uitgebracht. Tijdens deze
vergadering werden de leden geïnformeerd over mantelzorg en vrijwilligersbeleid. In de eerste week van
november zal de Adviesraad deelnemen aan een workshop over het
Jeugdbeleid en de Participatiewet.
Tijdens de vergadering op woensdag 8 november zal aan de hand
van een presentatie de evaluatie
van Jeugdhulp besproken worden.

Vanaf 14.30 bestaat in het gemeentehuis de mogelijkheid om leden
van de Adviesraad deelgenoot te
maken van uw ervaringen met de
WMO, Jeugdbeleid en Participatiewet. Natuurlijk kunt u ook op elk
gewenst moment via asdaalsmeer@
gmail.com uw ervaringen vermelden. De Adviesraad handelt geen
individuele vragen en klachten over
toekenning, weigering of uitvoering
van hulp af, maar kan wel een luisterend oor bieden met als doel het
optimaliseren van het Sociaal Loket
en de WMO voorzieningen en diensten. In voorkomende gevallen zullen de bevindingen van de Adviesraad zo nodig anoniem besproken
worden met het Sociaal Loket of
desbetreffende beleidsambtenaren.
Kijk voor de agenda, verslagen en
nadere informatie op: www.wmoraadaalsmeer.nl.

Gevarieerde programma’s op de Radio

November Nineties bij
Aalsmeer by Night
Aalsmeer - Er is weer van alles te
beluisteren deze week tijdens de
uitzendingen van Radio Aalsmeer.
‘Echt Esther’ bespreekt donderdag
het financiële systeem met een software engineer. Erik Schoel is te gast
bij Esther Sparnaaij. De twee gaan
in gesprek over theorieën ten aanzien van wat er speelt in de maatschappij. Lening, schuld en rente’.
Sta jij daar weleens bij stil? Heb jij
een vraag? Mail deze door naar esther@radioaalsmeer.nl. Donderdag
2 november tussen 19:00 en 20:00
op de radio.
Leuke muziek uit jaren 90
Donderdagavond is er weer een extra lange uitzending van ‘Aalsmeer
by Night’ te beluisteren. Het programma keert, na de September
Seventies en de October Eighties,
in de maand november terug naar
de muziek uit de jaren negentig.
Onder de naam ‘November Nineties’ presenteert Meindert van der
Zwaard de leukste en opmerkelijkste muziek uit het tijdperk 1990 tot
1999. Suggesties en verzoeknummers uit de jaren negentig zijn altijd
van harte welkom. Bel gerust tijdens
de uitzending: 0297-325858, of volg
‘Aalsmeer by Night’ op Facebook.
Leuke prijzen bij ‘Let’s Go’
Nog een paar weekjes en dan komt
Sinterklaas weer aan in Aalsmeer
en Kudelstaart. Tijd om weer eens
contact te leggen. Kim gaat proberen met de stoomboot te bellen om
te horen hoe het daar is. Om in de
Sinterklaasstemming te komen start
vrijdag ook ‘Raad het Sinterklaaslied’. Daarmee kan je een huisbezoek winnen van de Echte Pieten op
5 december. In de maand november
hoor je tijdens elke uitzending van
‘Let’s Go’ een bekend Sinterklaasliedjes. Maar Joey heeft het liedje
door de mixer gegooid en daardoor
is het liedje helemaal vervormd. Hoor
jij welke het is? Laat het dan weten
via letsgo@radioaalsmeer.nl. Je kan
de hele maand mee doen en op 24
november wordt de winnaar van het
huisbezoek bekend gemaakt. Op 10
december staat de Hans en Grietje de Musical in Schouwburg Am-

stelveen. Kim belt vrijdag met de
cast van deze musical. Ook mag ze
twee keer twee kaarten weggeven
voor deze super leuke voorstelling.
Hoe kan je deze kaarten winnen?
Kim is benieuwd wat jouw favoriete snoep is. Maak een leuke en originele foto van jezelf met je favoriete snoep. Stuur deze naar letsgo@
radioaalsmeer.nl of laat hem achter
op de facebookpagina van Let’s Go.
Onder de inzendingen verloten Kim
en Laurens op vrijdag 10 november
de kaarten.
Wereld van yoga
Afgelopen maandag was het Cesartherapeute Marianne Buskermolen die achter de microfoon kroop
bij presentatoren Mylène en Elbert
Huijts in ‘Door de Mangel’. De broer
en zus hebben, zoals gebruikelijk,
een beeld gecreëerd van de telg
uit de Aalsmeerse familie Blauwhoff. Ook Marianne is op zoek gegaan naar een nieuwe gast. De volgende Aalsmeerder die ‘gemangeld’
gaat worden is Aletta van Oostveen.
Zij heeft een eigen yogacentrum. Te
horen maandag 6 november vanaf
19.00 uur.
Lokale feestplannen
Vrijdagavond om 19.00 uur is het
weer tijd voor de Mark en Eric Show.
Na de succesvolle uitzending van
oktober gaat de november uitzending ook een feest worden. Feestbeest Benny komt langs met vijf
tips om een topavond te hebben in
Aalsmeerse horeca. Robin Kesting,
bekend als DJ Aversion, komt vertellen over het nieuwste hardstylefeest in de N201. Mark en Eric bellen ook met de Pretpeurders om de
laatste info te horen over het 11e
van de 11e feest waar het nieuwe carnavalsthema bekend wordt
gemaakt. Het zal weer erg gezellig worden tussen 19.00 en 21.00 op
Radio Aalsmeer.
De lokale omroep van Aalsmeer en
omgeving is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter
en Facebook

Verrassing voor bewoners

Overgebleven 20 kabouters
verhuizen naar zorgcentrum
Aalsmeer - Het is nog een verrassing voor de bewoners van de gesloten afdeling van het Zorgcentrum Aelsmeer, maar de niet opgehaalde kabouters uit het zeer geslaagde Kunstploegproject Kunst,
Kitsch en Kabouters verhuizen daar
einde deze week naar toe. Het zijn
er zo’n twintig in getal. Alle ander
kabouters zijn bij hun rechtmatige maker teruggekeerd. Het is het
slotakkoord van een pracht van een
project waarin zo’n 230 deelnemers
hebben meegewerkt. Het Kunst,
Kitsch en Kabouterproject van de
Kunstploeg kreeg na het deels verwaterde weekend van de Kunstroute een kleurrijk vervolg in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Meer
dan 230 kabouters waren daar tot
vorige week donderdag te zien. Het
was kabouterparticipatie in optima
forma. Alle creatieve, kunstzinnige en fantasierijke kabouters die er
te zien waren droegen een geheime
boodschap in zich. Elk van de makers heeft namelijk de omgetoverde kabouter met een geheime opdracht de wereld in gestuurd.
Opdracht op maat
Die opdrachten varieerden van ‘win
de volgende voetbalwedstrijd’ tot
‘bescherm mijn kleinzoon op missie

Kraakmarathon
in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 4 november organiseert Café Sportzicht een
halve kraakmarathon voor koppels.
Het koppel dat zin heeft in een gezellige halve marathon en denkt
de eerste prijs in de wacht te slepen, schrijft zich snel in voor de
marathon bij Café Sportzicht aan
de Sportlaan 44. Buiten de eerste,
tweede en derde prijs is er ook weer
een prijs te winnen voor de hoogste
partij, de meeste marsen en niet te
vergeten de poedelprijs. De kraakmarathon begint om 19.00 uur en
eindigt om 01.00 uur. Het inschrijfgeld is 6,50 euro per persoon. Tijdens de marathon worden de deelnemers tussendoor van een aantal
hapjes voorzien.

in Somalië’. Ook poëtische wensen
zoals ‘haal herinneringen van oude
mensen op’ of ‘zorg dat we kittens
krijgen’ zijn voorbeelden van wensen die zijn meegegeven. Een opdracht op maat van de kabouter.
Al die kabouters bij elkaar hebben
een kunstwerk opgeleverd dat niet
alleen tot de verbeelding spreekt,
maar tegelijkertijd ook de creativiteit en diversiteit van de Aalsmeerse
samenleving heeft laten zien.
Diversiteit in deelname
Deelnemers kwamen overal vandaan. Zo deden de basisscholen
De Brug, Samen Een en OBS Kudelstaart mee aan het project. Maar
ook oudere Aalsmeerders zoals bewoners van het Zorgcentrum en bezoekers van gebouw Irene hebben
een kabouter. En ook Tweede Thuis
liet zich niet onbetuigd. De kunstenaarsgroep die pas in het Oude Raadhuis exposeerde en ook
bewoners van Woon en Zorgcentrum Hortensia doen een duit in het
zakje. Daarnaast was er een grote
groep individuele deelnemers die
hun fantasie met veel plezier hebben losgelaten op de oorspronkelijk
kleine witte porseleinen kabouter.
De jongste deelnemer was vier jaar,
de oudste 91. Deelnemers die hun
kabouter nog willen ophalen kunnen dat nog voor aanstaande vrijdag doen.

Lezing ‘Vogels in
het landschap’
Aalsmeer - Op woensdag 8 november wordt bij Nivon Aalsmeer
door Koos Dansen, vogelkenner,
vogelfotograaf en natuurmissionaris, een boeiende, twee uur durende vogellezing gegeven over Vogels
in het landschap. Belangstellenden
zijn welkom in de Parklaan 27. Vanaf 19.00 is het zaaltje open en de lezing begint om 19.30 uur. De toegangsprijs is voor Nivon leden 3.50
euro en niet leden betalen 5 euro entree. Voor koffie en thee wordt
eenmalig 50 eurocent gerekend extra op de toegangsprijs. Wees er op
tijd bij, want vol is vol!

Verkeershinder en parkeergedrag

Handhaving en politie
houden scholenactie
Aalsmeer - Bij diverse controles hebben de politie en het team
Handhaving geconstateerd dat er
regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties rondom de scholen plaatsvinden. Afgelopen maandag 30 oktober is Handhaving in samenwerking met de wijkagenten een actie
gestart waarbij gelet wordt op verkeershinder. Indien noodzakelijk
wordt verbaliserend opgetreden. De
actie loopt door tot en met vrijdag
3 november. Met name gaat gelet

worden op parkeersituaties, zoals
dubbel parkeren, parkeren bij een
stopverbod, parkeren op het trottoir, stilstaan op de rijweg waardoor
verkeershinder ontstaat, parkeren buiten de vakken in een woonerf en rijden tegen de verplichte rijrichting in. Na een weekje vakantie
zijn maandag de scholen weer begonnen. Voor vragen over deze actie kan contact opgenomen worden
met het team Handhaving tijdens
kantooruren: 020-5404911.

PvdA Aalsmeer en Fietsersbond

Fietssymposium in Bacchus
Aalsmeer - De PvdA Aalsmeer organiseert op woensdag 22 november in
samenwerking met de Fietsersbond
een Fietssymposium in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Een
aantal deskundige inleiders zullen
hun licht laten schijnen over nieuwe
ontwikkelingen op fietsgebied en de
daarvoor benodigde infrastructuur.
Het belooft bijzonder interessant te
worden. De fervente fietsers onder
u zullen nu zeggen: “Nieuwe ontwikkelingen zijn prachtig maar ik wil nú
ontspannen en veilig kunnen fietsen
in Aalsmeer.” En daar ontbreekt het
op diverse plekken in Aalsmeer aan.
De Fietsersbond trekt al regelmatig
bij de gemeente aan de bel over onveilige situaties, zoals slechte fietspaden, onveilige oversteken of het
volledig ontbreken van fietspaden.
Maar zij wil graag ook van u horen
wat u onveilige of onduidelijke situaties vindt. Geef ze door via het Meldpunt op de website van Fietsersbond.nl of via de website Aalsmeer.

pvda.nl. Liefst met foto en uw mogelijke tip om de situatie te verbeteren. De verantwoordelijk wethouder
Robbert Jan van Duijn heeft zich bereid verklaard om op 22 november de
lijst met knelpunten en ideeën in ontvangst te nemen. Onlangs heeft de
gemeente nog overleg gevoerd met
onder andere de Fietsersbond en
worden wat kleine verkeersaanpassingen uitgevoerd, vooruitlopend op
de grote infrastructurele projecten,
zoals het afwaarderen van de Burgemeester Kasteleinweg, de nieuwe
ontsluitingsroute tussen de N201 en
Aalsmeer Centrum, de Burgemeester
Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg. Zodra die worden aangelegd komt er ruimte voor het ontwikkelen van een compleet nieuw
Verkeers- en Vervoersplan op maat.
Bij het opstellen daarvan kan dankbaar gebruik gemaakt worden van
uw visie en ideeën. Laat uw stem horen. Met elkaar kan Aalsmeer fietsvriendelijker gemaakt worden!

Op 9 november wordt de
begroting in de raad behandeld.

INKOMSTEN

UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

WAAR KOMT HET VANDAAN?

€ 34,5

MILJOEN

MILJOEN

Inkomsten uit het Rĳk

€ 74,8

€ 74,8

€ 40,³
0,

MILJOEN

MILJOEN

Inkomsten binnen
de gemeente

18,³
€ 18,

€ 22,0

MILJOEN

WONEN, SAMENLEVEN,
BESTUUR EN DIENSVERLENING

MILJOEN

Lokale heﬃngen

Andere inkomstenbronnen

X 1.000

X 1.000

totaal

Sociaal domein;
Zorg en Jeugd

Onroerende
zaakbelastingen

€ 8.216

Inkomsten
gebouwenbeheer

Rioolrecht

€ 2.705

Grondexploitaties

€ 14.285

Sociaal domein; Werk

Afvalstoﬀenheﬃng

€ 3.514

Overig

€ 7.096

Parkeerinkomsten

€ 604

€0

Bevolking
(paspoort ed)

€ 519

Begraaf- en
grafrecht Zorgvlied

€ 493

Bouwleges

€ 1.051

Overig (hondenbelasting,
toeristenbelasting ed)

€ 1.815

HOEVEEL HEB IK IN 2017 BETAALD:
€ 323

OZB-lasten voor gezin bĳ
gemiddelde WOZ-waarde

€ 355

Rioolheﬃng (per
onroerende zaak)

€ 128

Rioolheﬃng (per
onroerende zaak)

€ 109

Afvalstoﬀenheﬃng
voor een gezin

€ 290

Afvalstoﬀenheﬃng
voor een gezin

€ 260

Hondenbelasting
1e hond

€ 741
€ 74

31.000

€ 12.880

€ 410

€ 6.051

€ 193

Onderwĳs, sport en cultuur

€ 7.541

€ 240

Verkeer en vervoer

€ 7.509

€ 239

Openbaar groen

€ 3.637

€ 116

Riolering

€ 2.002

€ 82

Afvalinzameling / -verwerking

€ 2.568

€ 42

Beheer gebouwen

€ 1.327

€ 426

Grondexploitaties

€ 13.375

€ 426

Ondersteuning organisatie

€ 7.594

€ 242

Overig

€ 10.351

€ 330

HOEVEEL BETAAL IK IN 2018 AAN:

OZB-lasten voor gezin bĳ
gemiddelde WOZ-waarde

TOTAAL WOONLASTENBEDRAG

inwoner

TOTAAL WOONLASTENBEDRAG

Hondenbelasting
1e hond

€ 724
€ 76

Voor meer informatie kĳk op: www.aalsmeer.nl

Speerpunten van dit college zĳn het versterken van de economie en
recreatie en toerisme, investeren in kwaliteit van de leefomgeving,
bouwen voor doelgroepen zoals ouderen en jongeren, goede zorg
voor mensen die dat nodig hebben en een betere balans tussen de
groei van Schiphol en leefbaarheid in Aalsmeer. Duurzaamheid
loopt als een rode draad door alle speerpunten heen.
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cepten, wordt ook continu gewerkt
aan het ontwikkelen van nieuwe recepten en broodsoorten. Kwaliteit
en hygiëne staan hoog in het vaandel en dit moet ook wel, want Vooges heeft het certificaat ‘FSSC 2200’
en dit betekent 100% voedselveiligheid en regelmatig controles. “We
leveren ook brood aan ziekenhuizen, dus goede kwaliteit en hygiëne
gaan bij ons hand in hand. Daarom
is het open huis ook zo uniek. Normaal kom je bij ons niet binnen zonder passende kleding. Als de dag
voorbij is, gaan wij gelijk beginnen
aan een grote schoonmaak.”

In brood- en banketbakkerspand in de Visserstraat

Zaterdag open huis bij Vooges:
“Je komt niet voor niks”
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 4
november houdt Vooges brood en
banketbakkerij open huis. Alle afdelingen in het nieuwe onderkomen
aan de Visserstraat 38 worden open
gesteld voor publiek. Belangstellenden worden uitgenodigd om de
bakkerij te komen bewonderen en
alle bakkers en banketbakkers gaan
laten zien hoe zij werken en leggen
graag uit waarom zij zo trots zijn op
hun brood, bolletjes, croissantjes,
oliebollen, gebakjes, taarten, koekjes en chocolade.
Workshops voor kinderen
Alle lekkernijen mogen geproefd
worden en voor de kleine bakkers
zijn er workshops broodjes, speculaaskoekjes en taartjes maken en
er mogen chocoladeletters versierd
worden. Voor de workshop taartjes

maken dienen kinderen tussen de 4
en 12 jaar zich vooraf in te schrijven
in de winkels en aangeraden wordt
niet te lang meer te wachten. Er zijn
reeds 120 aanmeldingen en vol is
helaas vol. Ook is er voor groot en
klein een leerzame, maar vooral lekkere speurtocht door het pand dat
Vooges sinds vorig jaar juni in gebruik heeft. Het werd te klein in de
bakkerij in de Zijdstraat waar dagelijks twaalf brood- en banketbakkers met heel veel liefde hun vak
uitoefenen. Nadat karren verschuiven om ruimte te maken een dagelijks ritueel werd op de werkvloer, is
de knoop doorgehakt en besloten
een groter onderkomen te zoeken.
Deze is gevonden in de Visserstraat
38, waar tot een kleine twee jaar geleden speedboten werden verkocht.
Sinds januari zijn ook de banket-

bakkers naar deze nieuwe werkplek
verhuisd.
Warme broodjes
De geur van warm gebakken brood
uit het Centrum? “Niet helemaal”,
zegt Wim Engel. “Onze Desem-broden blijven wij in de Zijdstraat bakken in de speciale steenvloeroven.”
Het nieuwe onderkomen heeft ook
als groot voordeel dat de broden
en broodjes tegenwoordig letterlijk warm de deur uitgaan. Het laden gebeurt binnen en dit komt de
kwaliteit ten goede. “Kou is slecht
voor brood”, legt Wim Engel uit en
hij geeft gelijk de tip om brood vooral niet in de ijskast te leggen. Direct
in de koelkast kan wel, maar de ijskast is taboe. “Vers blijft natuurlijk
het lekkerst.”
Ambachtelijk bedrijf
Wim en Corine Engel zijn al vele jaren het gezicht van bakkerij Vooges, die dit jaar liefst 102 jaar bestaat. Opgericht door ome Gerrit,
de vader van Martin Vooges. Leuk
om te weten is dat enkele door ome
Gerrit ontwikkelde recepten, onder
andere voor volkoren brood, nog
steeds gebruikt wordt. “We hebben
ook nog steeds dezelfde meelproducent”, vervolgt Wim Engel. “Het is
echt een ambachtelijk vak en al onze bakkers en banketbakkers maken hun producten met de hand.
Wij zijn en blijven een echt ambachtelijk bedrijf. Fabrieksbrood komt er
bij ons niet in.” Naast traditionele re-

Broodbakkersfamilie
Sinds enkele jaren is zoon Jasper
mede-eigenaar geworden van Vooges. “Hij is de directeur”, vertellen
Wim en Corine. “Hij heeft de verhuizing naar het nieuwe pand op
zich genomen en heeft hier de leiding.” Op de vraag of Wim zelf ook
opdrachten krijgt van Jasper, antwoord hij lachend: “Ja en nog veel
ook.” Maar het is duidelijk dat hij
hier geen moeite mee heeft. Vooges
is, zo zeggen ze zelf, een broodbakkersfamilie. Ambachtelijke bakkers
die ook banket maken. Zoon Jasper
heeft hier behoorlijk verandering in
gebracht. Brood blijft het belangrijkste, maar hij heeft het facet banket naar een behoorlijk hoog niveau
getild. Enkele jaren geleden is hij
uitgeroepen tot beste banketbakker
van Nederland en deze titel maakt
hij dagelijks honderd procent waar.
Het zal niemand verbazen dat luxe
bruidstaarten onder zijn bezielende leiding worden vervaardigd. De
workshop taartjes maken voor kinderen wordt overigens niet verzorgd
door Jasper, maar hiervoor is ‘Gaaf
bij Meliz’ (taartenmaakster Melissa van Gaaf) uitgenodigd. Voor haar
wordt een apart hoekje ingericht.
Dagje bakkerij ervaren
Wim en Corine Engel en aanspreekpunt tijdens de open dag, Jesper
Zekveld, zitten vol over het open
huis. “Alle bakkers en banketbakkers zijn er en ze vertellen over hun
vak. Vijf bakkers zijn al meer dan 25
jaar bij ons en hebben ongelooflijk veel kennis. De workshops, de
speurtocht (ook door de vriescel
misschien) en allerlei verse producten kunnen geproefd worden. We
bakken ook verse oliebollen, er worden foto’s gemaakt en we hebben
een superaanbieding, een tas gevuld met verse producten voor een
aantrekkelijke prijs. Het wordt een
verrassende dag. Je komt echt niet
voor niks”, aldus het drietal tot slot
enthousiast. Ook ervaren hoe het er
toe gaat in de bakkerij? Dan zeker
zaterdag 4 november naar het open
huis van 10.00 tot 16.00 uur in (let
op:) de Visserstraat 38. Voor meer
informatie kan gekeken worden op
www.bakkerijvooges.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Hét Aziatisch beautygeheim

Winter 2017/2018: Mooi
in balans terwijl je loopt
Aalsmeer - Aziatische vrouwen
kennen het schoonheidsgeheim
al eeuwen. Wie in balans is loopt
rechtop, straalt en lacht. Daar kan
geen crème, masker of serum tegenop. De houten Japanse sandaal, met een blokje onder de
zool, kan dat wel. Het Nederlandse merk Xsensible ontwikkelde samen met de Japanse schoenendesigner Tetsuya Nosaka de balansschoen. Deze zorgt voor balans in
houding en geest en maakt je minder moe. Voor de winter 2017/2018
vertaalde de Japanse designer het
concept naar een glamourous maar
sportief enkelhoog model van hoogwaardig leder.

Meerdere kleuren
Met deze bootie worden de voeten
de hele winter met een wellnessbehandeling verwend terwijl je loopt.
De schoen heeft een comfortabel
voetenbed en is gemaakt van zijdezacht stretchleer. De Xsensible bootie is in meerdere kleuren verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van
199,95 euro. Daarnaast zijn er ook lage modellen van Stretchwalker. Kom
gerust eens kijken, passen en ervaren bij Henrita Footwear in de Dorpsstraat 16. Telefoon: 0297- 324409.

Traditie en technologie
De Xsensible balans sneaker is een
voorbeeld van hoe traditie en technologie van invloed zijn op het modebeeld van nu. Mensen hebben
alle beautymiddelen voor handen,
maar tijdgebrek brengt nog al eens
uit balans. Het concept werkt zo:
de schoen heeft een blokje onder
de zool waardoor je spieren en gewrichten ontlast worden. Bovendien
voorkomt het dat je gaat ‘hangen’
en dus je hele gewicht op één been
laat rusten. Omdat je rechtop staat
komen zowel je lichaam als geest in
balans en wordt je bovendien minder moe.

Ook niet-leden Watersportvereniging welkom

Gezellige, knus en warm bij
Brasserie Nieuwe Meer
Aalsmeer - Brasserie Nieuwe Meer
is in de eerste plaats het clubgebouw van de Watersportvereniging.
Sinds 2015 ook geopend voor niet
leden en dus bent u allen welkom

om te komen drinken aan de gezellige bar. Vooral de VrijMiBo is een
aanrader!
Maar eten is natuurlijk ook erg prettig in een warme en knusse omge-

Gezellig druk tijdens de netwerkborrel. Foto: Mariëlle Wegman Fotografie

Tweede netwerkborrel in
kantine FC Aalsmeer
Aalsmeer - Op 14 september vond
de eerste editie plaats van de netwerkbijeenkomst van Businessclub
FC Aalsmeer in samenwerking met
Borrel Aalsmeer. Donderdag 9 november vindt de tweede editie van
de netwerkborrel plaats. Belangstellenden zijn vanaf 17.00 uur van
harte welkom om kennis te komen
maken met de Businessclub leden
van voetbalvereniging FC Aalsmeer
en andere ondernemers, winkeliers, werknemers en MKB’ers uit
de regio. Tijdens de netwerkborrel presenteren een aantal businessclub leden zich door middel van
een pitch op het podium, geeft David van Kesteren van het Magazine
Amstelland Into Business en korte
presentatie en nodigt Wendy Masselink de relaties namens de Gemeente Aalsmeer en Ondernemend
Aalsmeer graag uit voor de Dag van
de Ondernemers Aalsmeer op 17
november aanstaande. Daarnaast is

het mogelijk om na het officiële programma te speedmeeten en in korte tijd kennis te maken met diverse
ondernemers en na het gesprek visitekaartjes uit te wisselen. Tijdens
de netwerkbijeenkomst worden namens Businessclub FC Aalsmeer
hapjes geserveerd. De drankjes zijn
voor eigen rekening. De fotografie
was de vorige editie uiteindelijk in
handen van Mariëlle Wegman Fotografie die wegens ziekte Arjen Vos
Fotografie verving. Maak aankomende editie zal Arjen Vos de fotografie voor zijn rekening nemen. De
netwerkborrel duurt tot circa 22.30
uur en vindt plaats in de voetbalkantine van FC Aalsmeer aan de
Beethovenlaan. Iedereen is 9 november welkom, dus neem je collega’s, vrienden, partner en/of relaties mee. Kijk voor meer informatie
en het uitgebreide programma op
www.businessclubfcaalsmeer.nl en
www.borrelaalsmeer.nl

ving waar aandacht voor de gast
nog hoog in het vaandel staat en
de gasten allemaal lokalen zijn. Je
komt altijd wel iemand tegen die je
kent. Houd de Facebook pagina in
de gaten voor speciale acties en bekijk de website voor de actuele openingstijden. In de zomer is Brasserie

Nieuwe Meer het allerbeste plekje,
met de meeste zonuren op het terras. Met uitzicht op de boten en de
gezellige doorvaart naar de Kleine
Poel. Ook is de brasserie een locatie voor feestjes, partijen en recepties. Met name in het najaar en de
wintermaanden en geschikt voor

Activiteiten
Voor iedereen vanaf 55 jaar!
MULTI MEDIA Omgaan met de
smartphone, de laptop of ipad
Het inloopcentrum biedt op
vrijdagochtend vanaf 10.00 uur
de mogelijkheid aan senioren om
aan de slag te gaan met
multi media. Velen hebben wel
een ipad of een laptop maar
gebruiken hem niet. De groep
biedt de mogelijkheid om elkaar
te helpen of om ondersteuning te
krijgen. Er is hulp van vrijwilligers
die bekend zijn met het gebruik
van laptop en ipad. Elke vrijdagochtend wordt er onder het genot
van een kop koffie van alles uitgeprobeerd. Er werd bijvoorbeeld
mayong gedownload en uitgeprobeerd en werd gekeken hoe je
kaarten kan maken op de laptop.
Het inloopcentrum is onderdeel
van Zorgcentrum Aelsmeer en
wordt begeleid door het team
van het ontmoetingscentrum.
Het inloopcentrum is 5 dagen per
week geopend. Voor programma
informatie kunt u binnen lopen in
gebouw Irene, Kanaalstraat 12 of
bellen 06 22468574. U bent van
harte welkom.

Dineren in Wijkpunt Voor Elkaer
Op woensdag en vrijdag avond
kunt u heerlijk bij ons dineren.
De koks hebben twee heerlijke
3-gangendiners voor u samengesteld. Op woensdag 8 november
bestaat het menu uit: een gebonden kaassoep + runderhachee,
rode kool met appel, aardappelpuree uit de oven, komkommersalade + Vlaflip (€10,-). En op
vrijdag 10 november bestaat het
menu uit: een Monika cocktail,
gebakken lekkerbekje met
Hollandaise saus( geen vis:
schouderkarbonade), snijbonen
met witte bonen, tomatensalade,
gebakken aardappelpartjes en
een chocolade ijs met ananas
(€13,-). Voor meer informatie of
reserveren kunt u bellen met
onze gastheer of gastvrouwen
op nummer 0297-820979. U bent
op beide dagen hartelijk welkom
vanaf 17:30 uur.
Lezing Schipholtoren
Dinsdag 14 november komt Robin
van Zijverden een lezing geven
over de Schipholtoren. Aanvang
10.00 uur in de inloop Kudelstaart.
U kunt zich opgeven bij de
gastvrouwen van Wijkpunt Voor
Elkaer. Concumpties zijn voor
eigen rekening.

Voor het eerst in Aalsmeer

Dag van de Ondernemers
op vrijdag 17 november
Aalsmeer - Vrijdag 17 november wordt er op landelijk niveau de
dag van de Ondernemers georganiseerd. Voor het eerst doet ook dit
jaar de gemeente Aalsmeer mee.
Dat hier nu tijd, aandacht en financiën voor worden vrijgemaakt is mede te danken aan Wendy Masselink - als accountmanager bedrijven in dienst van de gemeente. “Wij
spraken onder andere met vrouwelijke ondernemers die moeite hebben met het combineren van gezin en bedrijf. Een workshop timemanagement kan wellicht een oplossing bieden. Uit weer andere gesprekken die wij met ondernemers
hadden, bleek dat ondersteuning en
kennis zeer welkom is. De dag van
de Ondernemer leek Wendy hiervoor een goede dag”, aldus Kirsten
Verhoef van Sylt Support. Daarom
organiseert de gemeente in samenwerking met de OA voor alle ondernemers uit Aalsmeer en Kudelstaart
vijf verschillende sessies die gratis
toegankelijk zijn. De sessies worden op verschillende plekken in
Aalsmeer en Kudelstaart gehouden.
Programma MKB
Voor de MKB ondernemers is er een
power workshop time management:
De ochtend sessie is van 9.00 tot
12.00 uur (inclusief ontbijt) bij Zaai
Kweek & Eet aan de Oosteinderweg
287 en wordt gegeven door Martine
Bron van MBee Communicatie en
advies). Van 12.45 uur tot 14.00 uur
(inclusief lunch) komt op deze zelfde locatie Jolanda Meijer (bedrijf de
Ruimtewinner) tijdens de workshop
spreken over ‘Slimmer werken’.
Duurzaam kweken
Bij Greenbalanz Kudelstaart aan de
Mijnsherenweg 38 is er van 12.30
tot 14.00 uur (inclusief lunch) een
workshop voor de sierteelt kwekers. Vanaf 2020 is 90% duurzaam
kweken en verhandelen verplicht en
hier krijgen alle kwekers mee te maken. Hoe zij nu al kunnen anticiperen op deze maatregel wordt tijdens
groepen tot 50 personen voor diner en tot 100 personen voor feesten. Kijk voor meer informatie op
www.brasserienieuwemeer.nl. Reserveren wordt op prijs gesteld
en dit kan via de mail: brasserie@
wvnieuwemeer.nl of bel 0651549406.

deze bijeenkomst aangereikt door
Jeroen Oudheusden (executive officer FSI2020).
Sessie voor starters
In Studio’s Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade 15 wordt een sessie voor
starters gegeven. Jeroen Franken
(Blue Fish Social Media ) vertelt hoe
je voor marketing promotie en social selling het meest profijt kan halen uit LinkedIn. Fotografe Judith
Keessen is aanwezig en maakt op
verzoek profielfoto’s.
Voor alle sessies is er een maximum
aan deelnemers, dus schrijf op tijd
in. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat zij actief mee doen, denken en werken. Het gaat om interactieve sessies. Voor aanmelden:
e-mail: w.masselink@aalsmeer.nl.
Voor meer informatie: Kirsten Verhoef, telefoon 0297-366182 en email kirsten@syltsupport.nl
Jump Start
Verleden jaar werd het eerste Jumpstart programma voor ZAAI deelnemers door Loogman BV geïntroduceerd. Het werd een overweldigende middag. Trendwatcher Richard van Hooijdonk hield een verhaal over de toekomst waardoor je
op het puntje van de stoel ging zitten. Alle informatie was zo nieuw
dat er wel even tijd nodig was om
alles te verwerken. En dat gebeurde
tijdens de nazit. Er werd op zo een
onderhoudende wijze voortgeborduurd op het gesprek van de middag dat de afspraak werd gemaakt
deze middag te herhalen, maar dan
in het bijzijn van de kinderen van
de ondernemers. De belangstelling
voor deze sessie die van 16.00 tot
20.00 uur duurt (inclusief maaktijd)
is zo groot dat er geen plaats meer
is voor nieuwe aanmeldingen.
Janna van Zon

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Wat zijn effecten bij transformatie naar woningbouw?

B&W: Eerst (verkeers)onderzoek
naar ontwikkelingen in Oost

Aalsmeer - Het college van B&W
stelt de gemeenteraad voor om eerst
integrale onderzoeken te doen naar
de effecten van transformatie in het
oostelijk deel van Aalsmeer alvorens verder te gaan met planvorming voor dit deel van Aalsmeer. Het
betreft onderzoek naar effecten op
het gebied van verkeer en vervoer,
waterhuishouding, milieu, groen en
voorzieningen in Aalsmeer-Oost.
Deze onderzoeken zijn nodig om te
kunnen beoordelen wat de effecten
zijn van mogelijke functieverandering op de leefbaarheid. Als de gemeenteraad met het uitvoeren van
deze onderzoeken instemt, is de verwachting dat de resultaten van deze
onderzoeken in het eerste kwartaal
van 2018 verschijnen.
Masterplan
De gemeenteraad heeft in juli van
dit jaar bij de behandeling van de
structuurvisie Landelijk Gebied Oost
zelf al om een zogenaamd masterplan gevraagd voor Aalsmeer-Oost.
In dit masterplan moeten eerst de
effecten op verkeer en vervoer en
de waterhuishouding bij mogelijke transformatie naar woningbouw van dit gebied worden vastgelegd. Naast de drie deelgebieden
van de Structuurvisie Landelijk Gebied Oost –Oosteindedriehoek (tussen de Hogedijk, de Bosrandweg,
de Legmeerdijk en de Machineweg), Schinkeldijkje en Hornwegdriehoek- stelt het College nu aan
de raad voor om ook de eventuele

effecten van andere mogelijke ontwikkelingen in Oost bij het onderzoek te betrekken. Het gaat dan om
het project Tussen de Linten (gebied
tussen Aalsmeerderweg en Oosteinderweg) en de visie Oosteinderweg (gebied ten westen van Oosteinderweg tussen de Oude Spoordijk, Hogedijk en de Takkade).
Eventuele transformatie
Het doel van de integrale onderzoeken is om in beeld te brengen wat
de consequenties zijn voor dit deel
van Aalsmeer bij mogelijke gefaseerde transformatie naar woningbouw of andere nieuwe functies. Het
onderzoek zal verschillende scenario’s schetsen die zich kunnen voordoen. Daarbij wordt ook in beeld gebracht welke oplossingen mogelijk
zijn indien sprake is van knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en toegankelijkheid.
Verkeersdruk Oosteinderweg
De onderzoeken sluiten aan bij een
veelgehoorde opmerking van ondernemers en bewoners in het Oosteinderweggebied. Uit de deze zomer
gehouden gesprekken kwam naar
voren dat de huidige verkeerssituatie op de Oosteinderweg als onveilig wordt ervaren. De huidige prognoses geven aan dat de drukte op
deze weg zal afnemen, vooral ten
gevolge van de aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg. Onbekend is echter wat de effecten van
de ontwikkeling van woningbouwlocaties of andere nieuwe functies
zijn op de verkeersdruk op de Oosteinderweg. Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat het van belang is hierin inzicht te hebben voordat er verdere
uitspraken gedaan worden over gewenste transformaties.

Rotonde Dreef weer open
Aalsmeer - De klus is zo goed als
geklaard, het is gelukt om voor 1
november de nieuwe rotonde bij de
Dreef, Zwarteweg en Hortensialaan
weer te openen voor verkeer. De rotonde heeft brede rode stroken voor
fietsers, die voorrang hebben op
het autoverkeer. Haaientanden op
de weg geven dit duidelijk aan. Het
groen midden op de rotonde is inmiddels ook weer ingericht. De rotonde is niet alleen onder handen
genomen om veiliger voor langzaam
verkeer te maken, maar ook om de
riolering onder het weggedeelte hier
te vervangen.
Afgelopen dinsdag zijn alle omleidingborden door de gemeente weggehaald. De bewoners van de straten in de Hornmeer hebben eindelijk weer rust. Ze kregen ineens behoorlijk veel verkeer door hun wijk.
Na klachten zijn door de gemeente
extra borden met de tekst ‘langzaam

rijden’ geplaatst.
Overigens is de rotonde voor fietsers en voetgangers geheel te gebruiken, maar de Dreef oprijden
voor auto’s was afgelopen dinsdag
nog niet mogelijk. Omdat de borden
wel al zijn verwijderd, wordt de rotonde door automobilisten die vanaf
de Burgemeester Kasteleinweg aan
komen rijden, even volledig rond
gegaan om vervolgens de omleiding
op het voormalige VVA-terrein op te
rijden om toch via de Dreef de Hornmeer in te kunnen. Dit ‘foutje’ is inmiddels hersteld. Er zijn borden geplaatst. Binnenkort, misschien wel
voor het weekend, gaat de rotonde volledig open. Weer als vanouds,
alsof er niets gebeurd is? Niet helemaal. Voor de fietsers is een verandering aangebracht bij de Zwarteweg. De fietsers worden via de zijweg hier (toegangsweg brandweerkazerne) naar de rotonde geleid.

Gemeente in actie tegen
verwaarloosde boten
Aalsmeer - Regelmatig surveilleert
de boswachter van de gemeente op
en rond het water in Aalsmeer. Nu is
opgevallen dat sommige boten niet
of nauwelijks zijn voorzien van een
afdekzeil waardoor de kans groot is
dat de boten vollopen met (regen)
water en zinken. Al geruime tijd liggen aan de kade bij de Van Cleeffkade enkele boten die nog net boven het water uitsteken. Ze zijn vol
gelopen met water en zien er uit als
wrakken. De gemeente wil nu dat
de eigenaren van deze boten hun
vaartuigen verwijderen of wel weer
drijvende en toonbaar maken. De
(half) gezonken boten vallen on-

der de wrakkenwet en de gemeente is derhalve bevoegd deze te verwijderen. De eigenaren van de boten aan de Van Cleeffkade krijgen
nog een kans om hun eigendom
van de sloop te behoeden, zo meldt
de gemeente in de officiële mededelingen van afgelopen donderdag.
Ze krijgen vier weken de kans hun
boten te verwijderen of leeg te hozen. Na deze maand volgt een hercontrole. Als er dan nog geen actie is ondernomen, worden de boten
weggehaald. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden
met de afdeling VVH, team handhaving via 020-5404911.

Veel hardrijders
op Hoofdweg
Onwel in de bus
Aalsmeer - Op zondag 29 oktober om elf uur in de ochtend kregen de hulpdiensten een melding
om naar een onwel geworden persoon te gaan aan de Aalsmeerderweg. In de bus had de chauffeur
via de camera gezien dat een passagier niet lekker werd. De 19-jarige vrouw uit Amsterdam bleek
een epileptische aanval te hebben
gehad. Ze is ter plaatse door de
ambulance-medewerkers onderzocht, maar hoefde niet mee naar
het ziekenhuis. Ze is daarna weer
op weg gegaan naar haar werk.

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober
is een fiets gestolen uit de Zijdstraat. De fiets is van het merk
Sparta, type Amazone, is zwart
van kleur en heeft een bruin zadel. Het serienummer eindigt
op 562. De diefstal heeft tussen
kwart voor twee en drie uur in de
nacht plaatsgevonden.

Kudelstaart - Voor de tweede
keer in korte tijd heeft de politie
een snelheidscontrole gehouden
op de Hoofdweg afgelopen donderdag 26 oktober. Ruim zestien
procent van de automobilisten
bleek te hard te rijden. De hoogst
gemeten snelheid was 91 kilometer per uur. De controles worden
gehouden op verzoek van diverse bewoners, die bij de wijkagent
van Kudelstaart hebben geklaagd
over de hard rijdende auto’s en
vrachtwagens. De meesten komen vanuit de richting Leimuiden
en verlagen hun snelheid niet als
ze de bebouwde kom binnen rijden, waar maximaal 50 kilometer
per uur gereden mag worden.
De klachten bleken gegrond. Van
de 422 voertuigen die de meetapparatuur passeerden reden er 71
te hard. Deze bestuurders kunnen een bekeuring in de bus verwachten. Het aantal overtreders
is overigens wel minder dan vorige keer, maar de politie is voornemens binnenkort nog een keer
een snelheidscontrole te houden
op de Hoofdweg.
Bron: Politie

Voor bewoners Aalsmeer Oost

Wijkoverleg over veiligheid
Aalsmeer - Voor alle bewoners van
Aalsmeer Oost vindt op maandagavond 6 november het derde wijkoverleg van 2017 plaats in De Mikado. Samen met de nieuwe wijkagent, de heer Schippers, gaat gekeken worden naar de veiligheid in
de wijk qua inbraken en er is een
demonstratie inbraakpreventie methoden. Ook is er een presentatie

over de mogelijkheden voor buurtbemiddeling van Stichting Beter Buren. 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

Hennepplantage met 200
planten in Julianalaan
In het midden met de hond op z’n arm: Frans Sparnaaij van P. Hoekwater.

Meer doen aan duurzaamheid

CDA bezoekt P. Hoekwater
Aalsmeer - Op 19 jarige leeftijd
trad Frans Sparnaaij in dienst bij het
Aalsmeerse elektrotechnische installatiebedrijf van P. Hoekwater. Er was
meteen een goede klik met de toenmalige eigenaar P. Hoekwater. Ook
toen Frans na circa 9 jaar het bedrijf
verliet en bij andere bedrijven ging
werken bleven er de goede contacten tussen Hoekwater en Sparnaaij.
Hij was in deze periode werkzaam bij
diverse bedrijven in de regio en deed
zodoende enorm veel kennis en ervaring op in allerlei terreinen van de
elektrotechniek. Door de goede verstandhouding met Hoekwater kon
Frans in 1991 het bedrijf P. Hoekwater overnemen. De fractie en het bestuur van de CDA zijn op werkbezoek geweest.. Na een hartelijk welkom op kantoor begon Sparnaaij
met het vertellen van bovenstaande
geschiedenis aan de CDA’ers. Met
hard werken, veel aan de weg timmeren en samenwerken is P. Hoekwater een veelzijdig installatiebedrijf
met circa 10 vaste personeelsleden,
regelmatig aangevuld met zogeheten inleners. Werkend voor bedrijven, overheid, instellingen en particulieren. Samenwerkend in diverse organisaties en met andere bedrijven en veel gebruik makend van
de mogelijkheden van de moderne media. Vol passie vertelde Sparnaaij aan de CDA’ers over de ontwikkelingen binnen zijn bedrijf en in de

markt. Natuurlijk ook over onderwerpen, zoals ledverlichting, zonnepanelen, elektrisch vervoer, overschakeling naar gelijkstroom, oplaadpunten, etc. Duurzaamheid dat uit het
hart moet komen en niet alleen de
portemonnee moet dienen. Het motto van Sparnaaij is ‘passie, bezieling
en beleving’, een lijfspreuk dat goed
past bij duurzaamheid. Maar het bedrijf is ook klaar voor de toekomst als
het gaat over voorzieningen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen, het opslaan van elektriciteit in
combinatie met de elektrische auto, het onderling laten communiceren van diverse energiegebruikers in
huis en bedrijf. Maar er is nog veel
te doen om alle duurzaamheidsdoelstellingen te halen, liet Sparnaaij, de
man uit de praktijk, weten aan de
aandachtig luisterende CDA’ers. “De
infrastructuur van ons elektriciteitsnet loopt achter op de ontwikkelingen, iedereen elektrisch laten koken
kost veel elektra, warmtepompen gebruiken elektriciteit, hoe gaan we om
met piektijden en opslag, En met biogas versus aardgas?” Tenslotte gaf
Sparnaaij de CDA’ers nog mee dat
de gemeente meer zou moeten communiceren over de mogelijkheden
en de faciliteiten op het gebied van
duurzaamheid. Na een interessante
rondleiding ging het CDA weer heel
wat wijzer op huis aan. Óp naar een
duurzame toekomst.

Handbal, schermen en rolstoeltennis

Huldiging sportkampioenen
voor start raadsvergadering
Aalsmeer - Vanavond, donderdag
2 november, vindt de maandelijkse
raadsvergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De aanvang is 20.00 uur en ter behandeling
staan op de agenda de detailhandelsnota, startnotitie Polderzoom 2e
fase, verordening Jeugdhulp en enkele wijzigingen in de Plaatselijke
Verordening.
Topsporters
Aangeraden wordt al om 19.30 uur
aanwezig te zijn, want op dit tijdstip begint de feestelijke huldiging

van kampioenen uit Aalsmeer. Van
handbalvereniging FIQAS zijn de
jongens B1, C1 en D1 kampioen
beachhandbal geworden en hier is
niet alleen de club trots op, maar
ook de gemeente.
Net als op Daniël Giacon, hij is voor
maar liefst de zevende keer Nederlands jeugdkampioen schermen geworden. Ook rolstoeltennisser Ruben Spaargaren gaat in het zonnetje
gezet worden. Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. Hij is Nederlands kampioen bij de junioren
geworden en behaalde deze hoog-

Aalsmeer - Op donderdag 26 oktober rond elf uur in de ochtend zijn
agenten een woning aan de Julianalaan ingegaan. De inval werd
gedaan naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van hennepplanten.
Op de zolder van het huis troffen de
agenten een plantage met zo’n 200
hennepplanten, 8 lampen en diverse apparatuur en toebehoren aan.
De stroom werd illegaal afgetapt en
hiervan kan de bewoner een flinke
rekening verwachten van Liander.
Alle planten zijn vernietigd en de
apparatuur is in beslag genomen.
Tegen de bewoner, een 44-jarige inwoner, is proces-verbaal opgemaakt

en hij zal zich moeten verantwoorden bij justitie. De gemeente is behoorlijk streng als het gaat om hennepteelt in woningen en/of bedrijven. Op last van de burgemeester
zijn al een bedrijfspand in de F.A.
Wentstraat en een woonhuis in de
Seringenstraat enkele maanden afgesloten geweest. Begin deze week
hebben de burgemeester van Uithoorn en justitie besloten een bedrijf in Uithoorn, waar een kwekerij met liefst 538 planten werd ontdekt, voor een periode van een half
jaar gesloten te houden.
Nog niet bekend is of de burgemeester en justitie overgaan tot
sluiting van de woning in de Juli-

Nachtje onderhoud aan
de Waterwolftunnel
Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert van 2 tot en met 4 november onderhoud uit aan het Amstelaquaduct onder de Amstel (tussen de gemeenten Uithoorn en De
Ronde Venen) en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de
gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201
wordt ter plaatse omgeleid en moet
rekening houden met enige vertraging.
Amstelaquaduct
De N201 wordt ter hoogte van het
aquaduct over de Amsteldijk in Uithoorn afgesloten van donderdagavond 2 november 20.00 uur tot vrijdagochtend 3 november 05.00 uur.
Het verkeer tussen de Middenweg
Bovenkerkerpolder in Uithoorn en
de aansluiting met de N196 in De
Ronde Venen wordt omgeleid via de
Amsterdamseweg en de N196.
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 3 november 19.00 uur tot zaterdagochtend
4 november 06.00 uur. Het verkeer
ste eer in de dubbel bij de senioren.
Topsporters allemaal! Kom op tijd,
de huldiging is in de Burgerzaal.
Cursus politiek
En de raadsvergadering kent nog een
feestelijk moment. Er wordt even geschorst na de opening om certificaten uit te reiken aan de deelnemers
van de cursus Politiek Actief. Bijzonder om opnieuw een (tweede) groep
‘poitieke dieren’ te mogen verwelkomen. Heel benieuwd wie van hen
volgend jaar op de kandidatenlijsten
prijken van de verschillende partijen
voor de gemeenteraadsverkiezingen.

op de N201 tussen de Legmeerdijk
in Aalsmeer en de aansluiting met
de Fokkerweg in Haarlemmermeer
wordt met gele borden omgeleid.
Regulier onderhoud
Voor de veiligheid en doorstroming
in de Waterwolftunnel moet de tunnel regelmatig worden onderhouden. Meestal gebeurt dit terwijl de
tunnel open blijft voor verkeer. Drie
keer per jaar wordt de tunnel afgesloten voor de veiligheid van het onderhoudspersoneel en een snel verloop van de werkzaamheden. De
Waterwolftunnel krijgt niet alleen
preventief onderhoud, maar er vinden ook inspecties en testen plaats.
Bovendien worden wanden en markeringen gereinigd en de veiligheidsmiddelen gecontroleerd. Om
het verkeer zo min mogelijk te hinderen vinden de werkzaamheden ’s
avonds en ’s nachts plaats.
Met vragen over werkzaamheden
kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
provinciale Servicepunt via 0800 –
0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.
Programmabegroting
Een week later komen burgemeester, wethouders en raadsleden opnieuw bijeen in de raadskelder (let
op: naar beneden) van het gemeentehuis. Op donderdag 9 november
wordt gesproken over de Programmabegroting 2018. Ook aan de orde komt het aanvullend krediet dat
het college vraagt voor de bouw van
kindcentrum Triade. Om 20.00 uur
wordt de vergaderavond geopend
door voorzitter Jeroen Nobel. Beide
vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden mogen plaatsnemen
op de publieke tribune.

2e katern
”Fasering én meer zeggenschap bij
het invoeren van beeldveilen was de
hoofdconclusie van die bijeenkomst
en daar is een goed vervolg aan gegeven”, aldus de Actiegroep. ”Veel
leden en klanten van Royal FloraHolland hebben ons gesteund bij
onze inspanningen om in de digitalisering in de sierteeltsector het fysiek veilen van planten een plaats
te blijven geven. En de veilingorganisatie heeft goed geluisterd. Daar
zijn we erkentelijk voor”, aldus de
Actiegroep.
Ontwikkelingen doorzetten
Tijdens het overleg is vastgesteld
dat beleidszaken als het doorontwikkelen van KOA, het programma ‘versterken plantenklok’, de ontwikkeling van apps voor kwekers en
kopers, de plannen voor ‘vandaag
veilen voor morgen’ en het nieuwe
e-commerceplatform Floriday losstaan van het fysiek veilen van planten.
Martin Hogenboom (links) en Rémi van Adrichem: “Positief ondernemen met de klok.”
Foto: DeBeeldredacteur.nl/Martine Goulmy

Actiegroep tevreden over uitkomst

Fysieke plantenklokken bij
Royal FloraHolland blijven
Aalsmeer - Zolang de fysieke plantenklokken van Royal FloraHolland
in Aalsmeer en Naaldwijk hun functie vervullen blijven ze een volwaardig onderdeel van de marktplaats.
Dat heeft de directie van de veiling-

organisatie afgesproken met de Actiegroep ‘Behoud de Plantenklok’.
De Actiegroep is tevreden over deze
uitkomst van het op 24 oktober gevoerde overleg met directie en management van Royal FloraHolland.

Goed vervolg
Het overleg was een vervolg op de
extra algemene ledenvergadering
van 21 september, waar het beeldveilen van planten als enige onderwerp werd besproken.

Regelmatig overleg
”Tijdens het overleg heeft de directie de vergelijking gemaakt met de
vestiging van Royal FloraHolland in
Eelde. Die marktplaats functioneert
prima en rendeert. Zolang de fysieke plantenklokken in Aalsmeer en
Naaldwijk als business unit functioneren en renderen blijven ze bestaan”, meldt de Actiegroep.
”Royal FloraHolland moet dé marktplaats zijn voor alle businessmodellen”, was ook een krachtige uitspraak van de directie die vertrouwen geeft. Naast de positie van de
plantenklokken en de digitalisering
is over andere actuele en toekomstige marktontwikkelingen gesproken en is geconcludeerd het overleg
op regelmatige voet voort te zetten.

Verkoopmanifestatie op 11 november

Verkoop laatste 24 woningen
in Dorpshaven-Zuid
Aalsmeer - Timpaan start met de
verkoop van de laatste 24 woningen
in Dorpshaven-Zuid te Aalsmeer.
Op zaterdag 11 november gaan de
laatste woningen van het project
Dorpshaven-Zuid in de verkoop. In
deze laatste fase worden 16 tweeonder-één-kapwoningen
en
8
(semi)-vrijstaande woningen gerealiseerd. Alle woningen zijn aan vaarwater gelegen.
Het project Dorpshaven-Zuid is ontwikkeld door Timpaan uit Rijsenhout. Aannemersbedrijf Bot & Van
der Ham uit Meerkerk zal de woningen gaan bouwen.
De verkoopmanifestatie vindt plaats
tussen 11.00 en 13.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan 5. Hier ontvangen geïnteresseerden de uitgebreide documentatie van het project en
zijn de medewerkers van Timpaan,
samen met de makelaars, aanwezig
om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.
De koopsommen van de woningen

variëren van 445.000 tot 695.000 euro vrij op naam. Inschrijven is mogelijk tot maandag 20 november 12.00
uur. Na de sluiting van de inschrijving zal, door de projectnotaris, een
loting voor de toewijzing worden
verricht.
Geïnteresseerden die zaterdag 11
november zijn verhinderd kunnen de verkoopdocumentatie vanaf
maandag 13 november ophalen bij
Eveleens Makelaars aan de Punterstraat 2 in Aalsmeer of bij EKZ |Makelaars aan de Wiegerbruinlaan 39
in Uithoorn of Hueseplein 12 te Amstelveen. De informatie zal tevens
vanaf 11 november op www.dorpshaven-zuid.nl beschikbaar zijn.
Er zijn reeds 167 woningen en appartementen gerealiseerd in het
project Dorpshaven-Zuid. In december start de bouw van de laatste twee appartementengebouwen
van het project. Deze appartementen zijn allemaal verkocht. Het project bestaat in totaal uit 233 woningen.

Aanschaf terrasstoelen

500 Euro van Deen voor
de Kinderboerderij

Aalsmeer - Op speciaal verzoek van
de oudere veteranen organiseert de
Veteranensociëteit Aalsmeer op zaterdag 4 november in Café Op de
Hoek in Kudelstaart een traditionele ‘blauwe hap’. Dit is een Indonesische rijsttafel die op de schepen
van de Koninklijke Marine werd geserveerd en vele herinneringen oproept. Veteranen en hun begeleiders
zijn om 12.30 uur welkom aan de
Kudelstaartseweg 295. Daar wordt
de blauwe hap in de ‘kombuis’ van
Café Op de Hoek vakkundig door
een veteranenvrouw bereid. De kosten bedragen 7,50 euro per persoon
(inclusief een consumptie) en zijn
op de middag zelf te voldoen. Reserveren is noodzakelijk en kan tot
en met vrijdag 3 november bij George Lucas van de Veteranensociëteit
Aalsmeer via 0615619774. De Veteranensociëteit Aalsmeer is een plek

voor ontmoeting, het delen van herinneringen en gezelligheid voor alle bij het Veteraneninstituut geregistreerde veteranen in Aalsmeer en
Kudelstaart. De organisatie ligt bij
een groep veteranen aangesloten
bij Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer.

Workshop werkzoekenden
over solliciteren
Amstelland - Op dinsdag 7 november organiseert De Broekriem
de workshop ‘De 100 belangrijkste sollicitatievragen’. HRM professional en Loopbaancoach Jacqueline Huisman behandelt de STAR
methode, de meest gebruikte interview-methode die werkgevers hanteren bij hun sollicitatiegesprekken.
De workshop voor werkzoekenden
wordt georganiseerd door Martine
Cornet, eventmanager bij De Broekriem. STAR staat voor Situatie, Taak,
Activiteiten en Resultaat, en tijdens
sollicitatiegesprekken zullen de kandidaten vaak gevraagd worden zelf
met voorbeelden vanuit een (werk)situatie te komen om hun kwaliteiten te beschrijven. Zo kan er gevraagd worden: “Je zegt dat je een
echte bruggenbouwer bent, kun je
een situatie beschrijven waarin je
daar succesvol mee was? Wat waren jouw taken? Wat heb je gedaan
in die situatie en wat was het resultaat?” Na deze workshop weten de

deelnemers op de belangrijkste vragen een goed antwoord te geven,
weten ze welke eerste indruk zij op
anderen maken, kunnen ze zich presenteren en gaan ze met vertrouwen
het sollicitatiegesprek in.
Over De Broekriem
De Broekriem is een landelijk activiteitenplatform voor en door werkzoekenden. In-between-jobbers organiseren inspirerende meet-ups
en workshops voor werkzoekenden. Deelnemers werken actief aan
het onderhouden en uitbreiden van
hun netwerk en ontmoeten collega-baanzoekers. De workshop ‘De
100 belangrijkste sollicitatievragen’
vindt plaats op dinsdag 7 november van 10.00 tot 12.00 uur bij Werkplein AA in het raadhuis van Amstelveen aan de Laan Nieuwer-Amstel 1. Deelname is gratis, maar aanmelden is een vereiste en dit kan via
www.debroekriem.nl/event/100-sollicitatievragen

Voorbereidingen voor 2018 gestart

Down Town Ophelia krijgt
volgend jaar vervolg
Aalsmeer - Na het grote succes
van 18 maart 2017 krijgt DownTown
Ophelia een vervolg in 2018. Maar
niet in maart zoals de eerste keer,
maar in juni vindt editie twee plaats.
Zaterdag 2 juni mogen mensen met
een verstandelijke beperking weer
laten zien dat ze meer kunnen dan
er van ze wordt verwacht. De ondernemers in de Ophelialaan hebben hun medewerking alweer toegezegd en het bestuur gaat binnenkort weer met alle betrokkenen om
de tafel om het mooie feest met een
boodschap voor te bereiden.
In de spotlights
Tijdens DownTown Ophelia mogen
mensen met een verstandelijke beperking uit heel Nederland bij de
ondernemers in de Ophelialaan aan
het werk. Achter de kassa, de toonbank, in de keuken, de bediening,
bij de kapper, achter een kraampje
of bij de kinderspelletjes. Het mag
allemaal. Mensen met een beperking staan die dag in de spotlights.

Niet alleen in de winkels, de horeca en bij de kappers, maar ook op
het podium. De organisatie gaat alles op alles zetten om leuke artiesten naar Aalsmeer te krijgen, weer
een modeshow te organiseren en
uiteraard weer een loterij met mooie
prijzen te regelen. Ook is er weer
een braderie om veel publiek naar
de winkelstraat te trekken.
Organisatie
Het bestuur bestaat voor deze tweede versie uit Karin Hulleman, Ingrid Kranenburg, Frank Wind en Ilse Zethof. Zij worden onder andere bijgestaan door Winkeliersvereniging Ophelialaan, Mike Multi
Foundation, Stichting Oranjecomité
Aalsmeer, Rob Ojevaar, Corrie Loos
en Betty van der Vaart. Maar de verwachting is dat er meer mensen zullen opstaan om te helpen. Samen
met de vele vrijwilligers en hopelijk
ook weer de nodige sponsors doen
zij hun best om dit evenement te organiseren.

Aalsmeer - Vrijwilligers Frans en Kees van kinderboerderij Boerenvreugd
hebben een cheque van 500 euro in ontvangst mogen nemen van Deen Supermarkt Aalsmeer. Dit naar aanleiding van de Boerderij-Vriendjes actie van
de supermarkt. Met het geld kan de kinderboerderij een aantal terrasstoelen
aanschaffen, deze zijn aan vervanging toe.

Gratis controle van Opel

Zaterdag Wintertestdag
bij Open Van Kouwen

‘Blauwe hap’ zaterdag bij
de Veteranensociëteit

De 100 belangrijkste vragen

Aalsmeer - Zaterdag 4 november is
het Wintertestdag bij Opel Van Kouwen. U kunt die dag gratis uw Opel
laten controleren op alle wintergevoelige onderdelen. En het Opel
Winterplan aanschaffen, zodat u
verzekerd bent van gratis reparatie
of vervanging van deze onderdelen
mochten ze onverhoopt stuk gaan
deze winter. Heeft u nieuwe banden
nodig? Dan ontvangt u 35% korting
op alle banden. Dus niet alleen op
nieuwe winterbanden, maar ook op
all-weather banden en zomerbanden. Overweegt u een complete set
winterbanden aan te schaffen, dan
zijn er superscherpe set prijzen die
al beginnen bij 495 euro voor een

Opel Karl, 525 euro voor een Opel
Adam en 545 euro voor een Opel
Astra. Natuurlijk staat de koffie met
iets lekkers voor u klaar! En misschien een mooi moment om kennis
te maken met de nieuwe Opel Crossland X, de Grandland X en de Insignia Sportstourer. Er is een speciale actie op de voorraad auto’s. U
ontvangt 21% BTW korting bij aankoop van een nieuwe Opel uit de
speciale voorraad. Daar bovenop
krijgen de Corsa kopers nog eens
1500 euro extra inruil. Van Kouwen
is op open op zaterdag 4 november
van 9.00 tot 17.00 uur in Aalsmeer,
Amsterdam Zuidoost en Amsterdam West.

Spirituele beurs
Nieuwkoop

beurs wenskaarten en wanddecoraties met spirituele afbeeldingen, zoals mandala’s, hologrammen en engelen kopen. Tevens vind je informatie over cursussen en activiteiten
gericht op innerlijke ontwikkeling of
verdieping van bewustzijnsontwikkeling. Er zijn leuke aanbiedingen.
Zo kun je bij Massagepraktijk ‘De
Witte Roos’ uit Zevenhoven in november terecht voor Klankmassage
& Energiebehandeling voor maar 25
euro. Kortom, kom kijken en ervaren
op zondag 5 november in de Kaleidoskoop. De toegangsprijs is 4 euro. De eerste vijftig bezoekers krijgen een gratis goed gevulde goody
bag. Een consult kost maximaal 13
euro. Een overzicht van alle standhouders is te vinden op www.groenehartspirituelebeurzen.nl of op de
Facebookpagina van Groene Hart
spirituele beurzen.

Nieuwkoop - Zondag 5 november organiseert Groene Hart spirituele beurzen een spirituele beurs
in de Kaleidoskoop, Verbinding 2 in
Nieuwkoop. Bezoekers kunnen van
11.00 tot 17.00 uur op een ontspannen manier kennis maken met diverse kanten van spiritualiteit.
Je kunt terecht bij mediums en
masseurs, als ook voor readings
bij diverse kaartleggers en je kunt
een piramide healing ondergaan.
Er zijn diverse spirituele kunstuitingen te vinden op deze beurs. Zo
kun je zelf een bijenwas tekening
maken, welke voor je wordt geduid,
maar je kunt ook een zielentekening láten maken. Ook kun je op de

ingezonden
Pompoenenspeurtocht Zijdstraat:
gezellig, maar (even) fietsvrij
Tot tevredenheid van de honderden kinderen, maar ook van de ouders, oma’s en opa’s en het winkelend publiek, werd de pompoenenspeurtocht 2017 in de hoofdwinkelstraat de Zijdstraat in het centrum
van Aalsmeer, een groot succes.
Blijmoedig trotseerde glimlachend
de dames achter de Halloweenkraam uren lang de koude herfstwind en verraste menig kind met
een zakje griezelsnoep met daarin een heuse zwarte griezelspin! De
pompoenensoep en het griezelijsje maakte het tot een griezelgezellige herfst- Halloweenmiddag. Maar
toch, als begeleidende opa van drie
kleinkinderen griezelde ik pas echt,
toen ik bemerkte dat er juist op deze dag het fietsen en zelfs het scooter en brommer rijden waren toegestaan in de Zijdstraat. Ik was zeker
niet de enige, die schrok van het gedrag van sommige fietsers, scooters
en brommers. Rakelings scheerde
ze vaak met volle snelheid vlak voorbij de nietsvermoedende huppelende kinderen. Natuurlijk ging het,
net zo als zo vaak, gelukkig maar
weer net goed. Maar is dat niet je
kop in het zandsteken. Er moet zeker eerst iets gebeuren? En wie is
dan verantwoordelijk? De opmerking van die ene moeder, toen haar
dochtertje van vijf jaar in alle onschuld van winkel naar winkel hup-

pelde toen ze tot haar verrassing
weer een pompoen in een andere
etalage ontdekte, blijft me achtervolgen: ‘Kijk je uit met oversteken!’
Ik vind het onbegrijpelijk, dat de organisatie en de mede verantwoordelijke partijen vanuit de politiek
die de vergunning hiervoor verleend
hebben, zich zelf kennelijk niet voldoende genoeg de vraag hebben
gesteld: Hoe zit het met de optimale
veiligheid bij dit evenement (in deze
onverantwoorde setting), met name
voor onze kinderen/ klein kinderen,
ter plaatse? Wilt u nog eens goed
kijken, naar de eventuele noodzakelijke preventieve maatregelen bij dit
soort kinderrijke evenementen, ten
einde de optimale veiligheid te kunnen waarborgen nu en in de toekomst?
Evaluatie in vergadering
Door ondernemersvereniging Meer
Aalsmeer is reeds een reactie gegeven. De mail is doorgestuurd
naar het bestuur en zal besproken
worden tijdens de evaluatie van de
speurtocht tijdens de volgende bestuursvergadering op woensdag 9
november.
Opa Gerard Zelen
Marsstraat 8, Aalsmeer
Tel. 06-55701684
Mail: zelen@ggschilders.nl
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Gezond ontbijten is geen kunst!

Nationaal Schoolontbijt
viert vijftiende editie

Combifun Circusdag voor
kinderen groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 27
oktober werd er, net als iedere andere vakantie, weer een Combifun vakantieactiviteit georganiseerd door Cultuurpunt Aalsmeer,
De Binding en Team Sportservice
Aalsmeer, deze keer in de Proosdijhal in Kudelstaart. En het was een
wel heel speciale editie, het draaide
namelijk de hele dag om circus. Onder leiding van twee circusdocenten
van Circus Kristal werd er een paar
uur lang druk geoefend met onder
andere jongleren, koorddansen, op
de eenwieler rijden en balanceren.
En aan het eind van de dag mocht
iedereen zijn of haar kunsten laten
zien aan ouders, broertjes, zusjes en
opa’s en oma’s.
Ruim op tijd meldden de ruim 75
kinderen, in de leeftijd van 6 tot en
met 12 jaar, zich in de Proosdijhal. Al
snel werden de ouders uitgezwaaid
en kon de circusdag beginnen. Docent Aschwin startte met een gezamenlijke warming-up. Iedereen verzamelde zich rondom de piste en
vergaapte zich aan de gave trucjes
die hij liet zien, zoals het balanceren op grote ballen, het laten draaien van Chinese bordjes, het jongleren met vele ballen, het starten,
gooien en vangen van een diabolo,
het rijden op de eenwieler en nog
veel meer. Na deze uitleg mochten
de kids zelf aan de slag en ondervinden wat zij het leukste onderdeel
van het circus vonden. De meiden
vonden vooral het balanceren op de
ballen en het rijden op de eenwieler leuk, de jongens konden hun ei
kwijt in het skateboarden, het jongleren en het spelen met de diabolo.
Demonstratie
Halverwege de dag was er tijd voor

een kleine demonstratie voor elkaar, om te laten zien wat iedereen al geleerd had. In de piste presenteerde iedereen zijn of haar favoriete onderdeel. Na de lunchpauze ging iedereen weer snel de zaal
in om te oefenen voor de eindpresentatie. Ook maakten velen van dit
moment gebruik om zichzelf te laten
schminken. Daarnaast leerde docent Aschwin de geïnteresseerden
ook nog een leuke goocheltruc.
Presentatie
Om 14.00 uur was het tijd voor de
presentatie. Ouders, opa’s, oma’s,
broertjes, zusjes: de tribune stroomde vol met belangstellenden. Nadat iedereen door het rode gordijn
de vloer op was gelopen en zichzelf
in een lange rij aan het applaudisserende publiek presenteerde, kon
de grote finale beginnen. De ouders werden uitgenodigd met hun
kind(eren) mee te lopen en hun
kunsten te aanschouwen. Vervolgens mochten de ouders zelf natuurlijk ook laten zien wat zij in hun
mars hadden en alle onderdelen van
het circus zelf uitproberen.
In kerstvakantie
Dit was de eerste Combifun waarin het Cultuurpunt, De Binding en
Team Sportservice Aalsmeer gezamenlijk één activiteit organiseerden.
De vorige keren was er altijd keuze
uit drie activiteiten, van elke organisatie één. De circusdag was een
groot succes, met veel positieve reacties en enthousiaste deelnemers.
De volgende Combifun is in de
kerstvakantie. De precieze datum en
activiteit zijn nog niet bekend, maar
binnenkort verschijnt daarover meer
informatie.

Speurtocht in Centrum groot succes

Ruim 200 kinderen op
zoek naar pompoenen
Aalsmeer - De achtste pompoenenspeurtocht in Aalsmeer Centrum afgelopen zaterdag 28 oktober
was weer een groot succes. Ruim
200 kinderen gingen op deze winderige maar droge herfstdag even
lekker winkelen met hun (groot)ouders en op zoek naar de verstopte
pompoenen in de etalages van de
winkels.
Het is inmiddels een traditie, de
pompoenenspeurtocht in Aalsmeer
Centrum op de laatste zaterdag van
de herfstvakantie. In de etalages
van vijftien winkels verspreid door
het centrum stonden pompoenen.
Met behulp van een plattegrondje dat opgehaald kon worden bij
de speciale Pompoenenkraam in
de Zijdstraat konden de kinderen op zoek naar de pompoenen.
Om kwart voor 1 stonden de eerste
groepjes kinderen met hun ouders
al te popelen om van start te gaan.
Tussen 13.00 en 15.30 uur was het
een drukte van jewelste in de straten met kinderen en hun ouders op
zoek naar de pompoenen. Ook dit
jaar waren er veel verklede kinderen op pad en bij Keurslagerij Ron
Steen werd natuurlijk weer op pompoenensoep getrakteerd wat ook
zeer in de smaak viel bij het winkelend publiek.

Prijswinnaars
Heel veel kinderen wisten alle pompoenen te vinden. Direct na afloop
van de speurtocht werden de prijswinnaars getrokken en gebeld. De
prijzen die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende winkeliers in Aalsmeer Centrum, konden
zaterdagmiddag meteen opgehaald
worden.
In totaal zijn er 17 prijzen uitgereikt.
De hoofdprijs, vier toegangskaartjes voor het Nemo Science museum
in Amsterdam, is gewonnen door de
10 jarige Siena Hendriks. Kijk voor
de foto’s op de website www.meeraalsmeer.nl

Gezellig druk bij de stand in de Zijdstraat. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Een gezond ontbijt
is belangrijk, zeker voor kinderen.
Om dat te onderstrepen is er jaarlijks het Nationaal Schoolontbijt. Dit
jaar gaan ruim 550.000 kinderen op
3.000 basisscholen in het hele land
samen ontbijten. Dat zijn meer kinderen, meer scholen en meer gemeenten dan ooit. De leerlingen krijgen via hun bakker of supermarkt uit
de buurt een gezond en gevarieerd
ontbijtpakket. Deze 15e editie van
het Nationaal Schoolontbijt, van 6 tot
en met 10 november, draagt het thema ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’
Een uitgebreid pakket
Het gezonde ontbijtpakket van het
Nationaal Schoolontbijt is bij deze jubileumeditie nog verder uitgebreid. Het bestaat uit volkorenbrood,
volkoren- en tarwebolletjes, krentenbollen, speltwafels, halvarine,
fruitstroop, aardbeienjam, smeerbare kaas, 30+ kaas, halfvolle yoghurt,
cruesli, halfvolle melk, kinderthee,
komkommers en appels of mandarijntjes. Voor kinderen met een glutenovergevoeligheid zitten er glutenvrije crackers in het pakket. De
kinderen krijgen ook vrolijke placemats, kunstzinnige klassenposters,
een kleurrijke groente- en fruitwijzer
en deurhangers met ontbijttips voor
hun ouders.
Burgemeestersontbijt
Naast de ontbijtjes in de klas brengen in 265 gemeenten schoolkinderen hun burgemeester een ontbijt in het stadhuis. Veel van die bur-

gemeesters betalen symbolisch voor
hun ontbijt met een donatie aan het
Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. Het Jeugdcultuurfonds laat,
samen met het Jeugdsportfonds,
kinderen uit gezinnen waar minder
geld is kunst, cultuur en sport beleven. Die missie past goed bij die van
het Nationaal Schoolontbijt om ieder kind gezond te laten ontbijten.
Voor die missie biedt het ontbijtevenement scholen ook nieuw lesmateriaal: de Ontbijtmeter. Met de Ontbijtmeter ontdekken scholieren hoe
gezond hun ontbijt is en hoe ze het
kunnen verbeteren.
Gezonde School
De aandacht voor een gezond ontbijt als start van de dag blijft belangrijk. Ontbijten geeft energie, levert
belangrijke voedingsstoffen, helpt
de stoelgang en laat kinderen minder snel naar ongezonde tussendoortjes grijpen. Bovendien is het
natuurlijk heel gezellig om samen
te ontbijten. Het Nationaal Schoolontbijt laat dat van 6 tot en met 10
november weer aan heel Nederland zien en heeft daarbij de steun
van het Voedingscentrum, Jongeren
Op Gezond Gewicht, de Maag Lever
Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Bovendien
is het Nationaal Schoolontbijt ambassadeur van Gezonde School, een
samenwerkingsverband dat scholen helpt om het hele jaar aandacht
te besteden aan de gezondheid van
hun leerlingen.

Voetbal jeugd RKDES

JO11-4 weten meiden van
CSW niet te temmen
Kudelstaart - Het was bij de kanjers
van de JO11-4 van RKDES al bekend
dat CSW JO11-5M een meidenteam
is en heel goed kunnen voetballen.
In het begin van de competitie hadden ze al teams verslagen met 16-1
en 11-1 en 8-3. Waar de kanjers van
JO11-4 Hugo en Willem nog genoten van de herfstvakantie, bleek de
vakantie in Wilnis al over en stond er
een compleet CSW JO11-5M klaar
voor de wedstrijd. Helaas bleek Jesse geveld door griep en moesten de
kanjers het slechts met zijn achten
doen. Er werd gestart met Morris op
doel en Twan, Koen en Cees achterin, voorin speelden Jip, Jente en
Maik. Terre begon als wissel. Al snel
in de wedstrijd bleek dat CSW al jaren samenspeelde en dat ze elkaar
makkelijk vonden in het veld. Echter
de kanjers lieten het kaas niet van
het brood eten en stelden hier een
ongelofelijke werklust tegenover
waardoor de meiden moeilijk in hun
spel kwamen. Veel kansen werden
er over en weer niet gecreëerd en
het leek dat de kanjers van de JO114 ongeschonden de rust zouden halen. Tot 2 minuten voor de rust, de
bal werd niet goed uit verdedigd en
de meiden kwamen vliegensvlug op
doelman Morris af en lieten hem

kansloos: 0-1. In de tweede helft
was het spelbeeld eender als de eerste helft, weinig kansen voor de kanjers van de JO11-4 op een schot van
Jip na, dat naast ging. Helaas ging
het vroeg in de tweede helft al mis,
waar er even niet goed werd opgelet schoot de spits van CSW direct
uit de draai de 0-2 binnen achter
een verraste Morris. Ondanks dat de
kanjers het verdedigen tot een kunst
hebben verheven bleken de krachten toch weg te ebben en vlak voor
tijd werd het ook nog 0-3.
‘Man of the Match’
Ondanks het verlies waren Coach
Edwin en Trainer Sander heel trots
op de kanjers, omdat ze de hele wedstrijd gevochten hebben als
leeuwen en niks cadeau hebben
gegeven. Iets wat ook nog beaamd
werd door de supporters van de tegenpartij die onder de indruk waren
van de inzet en manier waarop de
kanjers verdedigd hadden. Keeper
Morris werd door hen zelfs uitgeroepen tot ‘Man of the Match’, omdat hij
gedurende de hele wedstrijd fantastische reddingen liet zien. Aanstaande zaterdag 4 november spelen de
kanjers een uitwedstrijd tegen Argon JO11-5. Aanvang: 8.45 uur.

Jeugdschaken bij AAS

Luuk verder met missie!

Aalsmeer - Vorige week was AAS
gesloten omdat drie van de vier leraren moesten aantreden voor de
wedstrijd tegen LSG 6. Maar om
nou twee weken dicht te zijn... Gelukkig waren er toch acht jeugdspe-

lers naar AAS gekomen. De anderen
waren hopelijk in zonniger streken,
want te Aalsmeer was het schaakweer. In de top ging Luuk verder met
zijn missie om alles te winnen, nu
was de jonge Konrad het slachtoffer. Desondanks staat hij toch netjes derde met 4,5 punten. Christiaan
klom op naar de tweede plaats door
Sam te verslaan, die nog niet in zijn
oude vorm is. Ook Jasper behield de
aansluiting door van Stijn te winnen
en staat vierde met 4 punten. Niek
speelde remise tegen Kevin en Kay
verloor van Dylan. Aan kop dus Luuk
met liefst 7 punten, gevolgd door
Christiaan met 5 punten. Vrijdag is
er weer jeugdschaken bij AAS. Kijk
voor meer informatie op de website
van de schaakvereniging.
Door Ben de Leur

‘Spookje’ in Poppentheater
Amstelland - De voorstelling
‘Spookje’ is geïnspireerd op het
sprookje Doornroosje van de gebroeders Grimm en geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. In de voorstelling
ontmoet Thijs het spookje op zijn dak

en worden vriendjes. Samen gaan ze
naar het grote kasteel. Daar zien ze
een slapend meisje op een bed van
rozen. Het lijkt Roosje -het vriendinnetje van Thijs- wel. Zal het lukken
om haar wakker te maken? Koekla’s

STG VZOD op schaatskamp
Kudelstaart - Het is al een jarenlange traditie: het schaatskamp van
Schaatstrainingsgroep VZOD in de
herfstvakantie. Zondag 22 oktober
was het weer zover. Vanaf de parkeerplaats bij de Waterlelie vertrokken 36 jonge schaatsers in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar en 10
begeleiders naar Hoorn om drie dagen lekker veel te schaatsen en leuke dingen met elkaar te doen. Omdat de leden uit regio Ter Aar geen
vakantie hadden, gingen er 14 leden
alleen de zondag mee. Leuk dat zij
er toch nog even bij waren.
Aangekomen bij het Scoutinggebouw in Hoorn, waar de groep overnacht, en de bagage uitgeladen
was, stond er gelijk een verassing
te wachten. Alle deelnemers kregen van Bert Schuurman prachtige
schaatshoezen uitgereikt. Een heel
mooi gebaar van Bert.
Daarna nel naar de ijsbaan om te
doen waar iedereen voor kwam;
lekker schaatsen. De kinderen werden in groepjes van verschillende
niveaus ingedeeld en kregen onder
leiding van een trainer van de vereniging les. Goed diep zitten, olifanten oren maken en pootje over, alle facetten van het schaatsen kwamen aan bod. Plezier maken en lachen op het ijs hoorde er natuurlijk
ook bij. Tikkertje en estafette wedstrijdjes tegen elkaar zorgden ervoor dat de dag alweer omvloog en
de schaatsers teruggingen naar de
blokhut van de Scouting. Daar had
de kookploeg gezorgd dat er lekkere chocomelk klaar stond en een
hele grote pan met pasta. Toen de
buikjes weer vol gegeten waren en
het corvee gedaan was ging het
avondprogramma van start: korte
theorielesjes over onder andere de
warming up, diepzitten, starten en
het bekijken van de filmbeelden van
je schaatstechniek.
Daarna ging het kampvuur aan en
werd er popcorn gemaakt boven
het vuur. Omdat er nog twee drukke maar leuke dagen op het programma stonden moest iedereen op
tijd naar bed en slapen. Nou ja gaan
slapen... Dat doe je natuurlijk pas
heel laat op kamp.
De volgende ochtend weer vroeg
op om na een goed verzorgd ontbijt weer naar de ijsbaan te gaan
om, nu met een andere trainer, weer

het schaatsen te gaan beoefenen.
De ochtend vloog weer om en na
de lunch gingen de kleinere kinderen zwemmen in het mooie zwembad van Hoorn.
De oudere kinderen gingen terug naar de ijsbaan om een marathon van 30 rondjes, in hoog tempo, te verrijden. Het was mooi om te
zien hoe fanatiek de jongelui waren
om tot het einde bij elkaar te blijven.
Petje af voor deze prestatie van deze schaats toppers! Daarna was het
ook voor hen even lekker ontspannen in het zwembad.
Na de pannenkoeken (wederom
complimenten voor de kookploeg)
was het tijd voor de Bonte Avond.
Het thema was: ‘later als ik groot
ben’ (hé waar heb ik dat eerder gehoord?). De kinderen hadden leuke stukjes verzonnen en ook de leiding deed met een gekke pruik en
bril nog een duit in het zakje. Kortom een gezellige geslaagde bonte avond. Natuurlijk werd de avond
weer afgesloten rondom het kampvuur waar de zelf gepofte popcorn,
marshmallows en brood op een stok
volop aanwezig was.
Toen was het alweer dag drie, de
laatste dag van het schaatskamp.
In de ochtend werd er nog getraind om in de middag het kamp af
te sluiten met wederom een traditie: de estafette wedstrijd. De groep
werd in tweeën gedeeld en werd
er een wedstrijd gehouden waarbij
een schaatsbeschermer, als estafettestok, doorgegeven moest worden. Het was zo spannend en het
ging zo gelijk op dat er uiteindelijk
een finishfoto aan te pas moest komen om de winnende ploeg aan te
wijzen.
Na de polonaise op het ijs was
het helaas alweer tijd om richting
Aalsmeer en Kudelstaart te vertrekken. Er wordt terug gekeken op een
heel geslaagd en gezellig schaatskamp.
Dank aan iedereen die dit georganiseerd en mogelijk gemaakt hebben,
maar vooral dank aan de kinderen
van Schaatstrainingsgroep VZOD
voor de hele leuke en gezellige drie
dagen in Hoorn. Nu weer lekker
schaatsen op de ijsbaan van Haarlem en wachten op het schaatskamp in de herfstvakantie van volgend jaar.

Diverse activiteiten in bibliotheek

Nederland Leest in teken
van robotica
Amstelveen - Ze waren al een
eeuw geleden voorspeld, maar de
robots komen er nu echt aan, in grote aantallen. Waar eindigt dit? Een
zonnige toekomst of is dit juist het
begin van het einde van de mens?
De Bibliotheek is de plaats voor ontmoeting en debat over maatschappelijke thema’s en bespreekt in november de toekomst. Praat mee over
robotica en krijg het boek ‘Ik, robot
cadeau’.
Het thema van Nederland Leest
2017 is ‘robotica’ en het boek dat je
in november in de Bibliotheek Amstelland gratis kunt krijgen is: ‘Ik, robot’ van Isaac Asimov. Het is een futuristische vertelling rond een robotpsycholoog in 2057, die terugblikt op haar leven. De hele maand
november zijn er allerlei gave, futuristische en gezellige activiteiten in
de Bibliotheek. Hieronder een kleine
selectie, voor jong en oud, dus loop
gerust een keertje extra binnen:
* Upcycling met Pippa-Lotta. Workshop waarin je een vintage kinderstoeltje met robotsjablonen voor je
(klein)kind kan pimpen. Stadsplein

Amstelveen op zondag 19 november om 13.15 uur. Prijs vanaf 50 euro, inclusief stoeltje.
* Ouder en kind special; gadgets,
drones en wearables. Alles over fascinerende hightech snufjes. Zien is
geloven. Stadsplein op zondag 26
november om 11.00 uur. Prijs vanaf 2,50 euro. Meer informatie over
Nederland Leest, Robotica en overige activiteiten op de website www.
debibliotheekamstelland.nl of in één
van de Amstelland bibliotheken.

voorstellingen spelen zich af in
prachtige, kleurrijke decors. Belichting, geluideffecten en muziek zorgen voor magische sferen, verrassing
en speelse details. De poppen zijn innemende en levendige personages.
Door het spel van Christina Boukova
wordt iedere voorstelling een heerlijke belevenis vol met positieve ener-

gie. ‘Spookje’ is te zien in het Amstelveens Poppentheater op zaterdag 4
november om 15.30 en de première
is op zondag 5 november om 14.30
uur. Voor beide voorstellingen is de
toegangsprijs 8,50 euro. Reserveren
kan via 020-6450439; info@amstelveenspoppentheater.nl of via www.
amstelveenspoppentheater.nl.
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Sporthal tot vechtarena omgetoverd

Stef Omtzigt in finales Rings
League in De Bloemhof

Korfballers van VZOD D1
kampioen op het veld
Kudelstaart - Ondanks dat de D1
vorige week al kampioen was geworden en het kampioenschap al
gevierd was, moest er nog een wedstrijd gewonnen worden op 14 oktober. De kampioenen reisden deze week af naar Leiden om daar een
wedstrijd tegen Pernix D2 te spelen die als derde zijn geëindigd in
de poule. Eerder won VZOD thuis
met 8-4 van Pernix. Van te voren gaven de coaches aan dat het vooral
om plezier zou gaan in deze wedstrijd, maar dat er wel goede wedstrijd neergezet moest worden. Na
het fluitsignaal van de scheidsrechter leek VZOD nog een beetje te slapen, zij hadden moeite met het spel
van Pernix en konden niet echt in

de wedstrijd komen. Na een achterstand kwam VZOD bij het benaderen van de rust terug met 3-3 en
stond het dus gelijk. In de rust gaven coaches Shewa en Nikki aan
dat zij het team niet herkenden in
het spel wat zij speelde. Na een flinke oppep begonnen zij aan de tweede helft. Al snel ging VZOD beter
spelen en kwam de D1 aan de winnende hand. Er werd sterk verdedigd waardoor er veel aangevallen
kon worden. Uiteindelijk won VZOD
terecht met 4-6 als eindstand. Na
elke week hard trainen en elke wedstrijd gewonnen te hebben een terecht kampioenschap. Shewa en
Nikki zijn dan ook, heel begrijpelijk,
trotse coaches.

Voetbal en muziek van DJ Frits

Zondag feestje bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zondag 29
oktober speelde RKDES uit tegen
De Kickers in Leimuiden. Deze wedstrijd werd helaas met 3-1 verloren.
Maar zondag wacht een nieuwe
kans. Komende zondag 5 november
speelt RKDES om 14.00 uur tegen
Nicolaas Boys uit Nieuwveen. Weer
een prachtige streekderby. Dit keer
tussen twee teams die vorig jaar
beide gepromoveerd zijn naar de 3e
klasse. Ze draaien allebei net onder
de top mee, dus winst of verlies betekent aanhaken of op afstand komen van de bovenste plekken in de
competitie!
Supporters en spelers van deze beide clubs ontmoeten elkaar regelmatig, ook buiten de voetbalcompetitie,
en wel op of om de bloemenveiling.
Er staat dus ook een stevige portie eer op het spel tijdens de wed-

strijd van zondag aanstaande. Al
met al vindt het bestuur van RKDES
dat deze wedstrijd wel een feestje
waard is. Dus DJ Frits Heeren zal de
wedstrijd extra luister komen bijzetten met een lekker muziekje van alle tijden. Voor de kenners: DJ Frits is
van oorsprong Aalsmeerder, woont
nu in Kudelstaart en draaide vroeger op zondagmiddag in de kantine van FC Aalsmeer (beter bekend
als Lions Disco). DJ Frits heeft de
laatste jaren zijn muziekselectie en
licht en geluid weer afgestoft en geupdate, dus het belooft een gezellige middag te worden! Het bestuur
hoopt op heel veel bezoekers die
de jongens van RKDES komen aanmoedigen en komen genieten van
een gezellige middag bij RKDES
op het sportcomplex aan de Wim
Kandreef.

Zaterdag voetbal, Eerste Klasse A

Dubbelslag FC Aalsmeer
op Marken
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft op
Marken een mooie zaterdag beleefd. Niet alleen werd de nummer
laatst teruggewezen met 1-4, maar
naar later bleek werd de koppositie
ook nog eens overgenomen. Sportlust’46 en ARC waren zo vriendelijk om beiden niet thuis te geven
en verloren. Met nog twee ronden
in de eerste periode te gaan is de
dans om de bovenste plaats ongekend spannend. FC Aalsmeer heeft
als enige nog niet verloren. De marge is slechts 1 punt.
FC Aalsmeer leidt dus in 1 A. Hoe
anders was het vorig seizoen rond
deze tijd. Het kan verkeren.
De wedstrijd op Marken was lange tijd een gelijkopgaande strijd.
De gastheer had pas één punt veroverd, maar het verschil met de
ploeg uit Aalsmeer (toch 12 punten meer) was nihil te noemen. Het
meeste balbezit en ideeën waren
wel voor de eersteklasser maar het
eerste half uur kon dat niet tot uiting worden gebracht in een score.
Marken kreeg ook niet echt kansen.
Net na het half uur was het dan toch
raak. Een afgeslagen bal werd door
Berry Kramer fraai met links in de
bovenhoek gevolleerd. (0-1). Het
was de eerste seizoenstreffer voor
Kramer.
De thuisploeg speelde opportunistisch en dat betaalde zich net voor
rust uit in een strafschop. Een voorzet van Kevin Giele werd door Burak
met de hand beroerd en scheidsrechter Steenbergen kon niets anders doen dan de bal op de stip leg-

gen. Gelukkig voor de gasten stond
Nick zijn mannetje en hij keerde de
trap van Schilder.
Na rust was het Marken dat het
initiatief nam en FC Aalsmeer had
het bij vlagen erg lastig. Vooral op
het middenveld werden er veel duels verloren. Klaver was namens de
thuisploeg dichtbij de gelijkmaker.
En net daarna maakte Epi Kraemer
met een schuiver de 0-2. Het leek
na 70 minuten de beslissing. Maar
1 minuut later was daar meteen de
aansluitingstreffer. Ramon Visser
plaatste de bal met een curve in de
verre bovenhoek: 1-2.
Het was op slag weer een wedstrijd.
Toch waren het de bezoekers die
onder aanvoering van aanjager Jasper Werkhoven de beslissing forceerden. Niet nadat Nick een prachtige kopbal van Burggraaf op de
doellijn redde. Epi eiste vervolgens
andermaal een hoofdrol voor zich
op. Na voorbereidend werk van Lulinho en een mooie assist van Berry
mocht Epi nog tweemaal de trekker
over halen. Toch weer Epi. Een spits
met bijzondere kwaliteiten. Zodoende prijkte er na 90 minuten een wel
ietwat (eerlijk is eerlijk) geflatteerde
1-4 eindstand op het bord.

Zaalvoetbal
Met & Co aan
kop bij ZABO

wendijk tegen Football Fanatics
2-7. IBH Aalsmeer tegen Met & Co
1-7. Bolas Underwear tegen LEMO
5-2 en Amsec Piller tegen Polonia
Aalsmeer 3-6.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdagavond 28 oktober werd de ZABOcompetitie voortgezet met de derde speelronde van het huidige zaalvoetbalseizoen.
De wedstrijden vonden plaats in
sporthal de Bloemhof en de uitslagen waren als volgt: Koning Nieu-

Conclusie: FC Aalsmeer is koploper in 1 A. Vanaf nu dus de ‘te kloppen ploeg’. Volendam komt zaterdag
naar Aalsmeer. Het zal hoe dan ook
pittig worden. Komt allen. De wedstrijd op het voetbalcomplex in de
Beethovenlaan begint om 14.30 uur.
Arno Maarse

Stand:
Met & Co 3-9, Polonia Aalsmeer 3-9,
Football Fanatics 3-6, Bolas Underwear 3-6, LEMO 3-3, Koning Nieuwendijk 3-3, Amsec Piller 3-0, IBH
Aalsmeer 3-0. Speelronde 4 volgt
zaterdag 11 november in de Proosdijhal Kudelstaart. Meer informatie
op www.zaboaalsmeer.nl

Aalsmeer - Zaterdag 11 november
is sporthal De Bloemhof voor even
géén handbaltempel, maar een echte vechtsport-arena. Vanaf 18.30
uur staan de Finales van de Rings
League op het programma, met andere woorden: de beste K-1 talenten van Nederland vechten voor de
titels. Met onder meer de Aalsmeerder Stef Omtzigt in de klasse tot
86kg.
Platform
De Rings Finals, zoals het evenement genoemd wordt, is al jaren hét
platform voor aanstormend kickbokstalent. Veel grote kampioenen van nu zijn groot geworden bij
Rings. De organisatie is al ruim 20
jaar verantwoordelijk is voor professionele evenementen (gala’s). Deze organisatie stond dan ook als
voorbeeld voor de recent opgerichte ‘Vechtsportautoriteit’, die momenteel toeziet op de organisatie van
vechtsportevenementen.
Dames klasse
Het finale-evenement in sporthal
De Bloemhof kan altijd rekenen op
een grote belangstelling, omdat de
vechters in een ‘viermanstoernooi’
voor de titel gaan. Dit jaar staan de
gewichtsklassen -70, -79, -86 en
zelfs een Damesklasse -70 kilo op
het programma. Voor het eerst kent

de Rings League ook een damesklasse.
Aalsmeerder Stef Omtzigt
De finalisten komen uit alle delen
van het land, maar ook enkele lokale vechters hebben zich weten te
plaatsen. Zo zijn broer en zus, Lars
(-72 kg) en Deirdre Jaarsma (-70 kg
Dames), afkomstig uit Vinkeveen,
door de voorronden gekomen en
geldt Aalsmeerder Stef Omtzigt tot
één van de kanshebbers in de klasse tot 86 kg. Deze klasse wordt echter wel door de insiders als ijzersterk betiteld. Zijn mede-finalisten
staan bekend als echte ‘knock-outers’, dus Omtzigt is gewaarschuwd.
Jeroen Post
Sporthal De Bloemhof zal worden
omgetoverd tot een vechtsportarena, voorzien van een licht en geluidshow en een mega-grootbeeldscherm waarop alle gevechten tot in
de detail te zien zijn. De presentatie
is in handen van Jeroen Post, de bekende DJ/VJ die op alle grote vechtsportgala’s als ‘ringannouncer’ optreedt.
Het evenement staat onder auspiciën van de ‘sectieringcontactsporten’ dat onderdeel uitmaakt van
NOC*NSF. Kaarten voor het evenement zijn online te bestellen via de
website www.rings.nl.

Stef Omtzigt in actie.

Verrassende uitslagen na
kaartavond FC Aalsmeer
Aalsmeer - Wederom verrassende uitslagen na de kaartavond van
FC Aalsmeer. Vrijdagavond 20 oktober was weer een avond dat de ‘normale’ kanshebbers weer niet in het
stuk voorkwamen en gewoon in de
grauwe middenmoot eindigde. Wederom een koppel dat nou niet bepaald elke kaartavond als eerste zal
eindigen, maar bij de FC kan van alles gebeuren.
Zowel bij het hartenjagen als klaverjassen is er nog geen peil aan
vast te knopen, elke keer andere winnaars(sters), maar dat maakt
het natuurlijk wel leuker. Bij het klaverjassen was het gelegenheidsduo
Miriam Curdovan en Jelle de Grauw
die als eerste eindigde met 5376

punten. Op twee zijn Karel Doppeldecker en Hans van Leeuwen geeindigd met 5164 punten en op drie
Ilse Blauwhoff en Lianne Tulp met
5072 punten. De poedelprijs was
voor Jack van Muiden en André de
Vries met 3488 punten.
Bij het hartenjagen was het dit keer
Petra de Bok die de eerste prijs pakte met 156 punten. Gevolgd door
Roel Hopman met 179 punten en
Martien de Bok met 184 punten. De
poedelprijs is uitgereikt aan Sjaak
Schijf met 255 punten.
De volgende kaartavond is aanstaande vrijdag 3 november. Aanvang 20.15 uur. Aanwezig. 20.00 uur
in de FC Aalsmeer kantine aan de
Beethovenlaan.

Het eerste damesteam in actie. Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 4 november:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - Volendam 1 (rkav) 14.30 u
F.C.A. 2 - A.F.C. 2
11.45 u
F.C.A. 3 – Pancratius 2
14.30 u
F.C.A. 4 – V.V.A./Spartaan 5 12.00 u
F.C.A. 5 – R.K.A.V.I.C. 4
14.30 u
F.C.A. 6 – Zandvoort 4
14.30 u
F.C.A. 7 - D.E.V.O.’58 5
14.30 u
F.C.A. 8 – Overbos 4
14.30 u
Rivierwijkers 45+1 - F.C.A. 45+1
16.00 u
Vrouwen
D.E.V.O.’58 V2 - F.C.A. V1
14.30 u
F.C.A. V2 – V.V.G.A. V1
12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
V.V.C. V1 - R.K.D.E.S. V1
15.00 u

S.C.W.
S.C.W. 4 – D.E.V.O.’58 2
12.30 u
S.C.W. 5 - H.Y.S. 3
14.30 u
SCW 35 +1 – Martinus 35+114.30 u
Zondag 5 november:
F.C. AALSMEER
S.J.Z. 1 - F.C.A. 1
A.F.C. 3 - F.C.A. 2
Nieuw.West.United 5-FCA3
Hillegom 6 - F.C.A. 4
Hoofddorp 13 - F.C.A. 5

14.00 u
11.00 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u

R.K.D.E.S.
RKDES 1 - Nicolaas Boys 1
D.E.M. 4 - R.K.D.E.S 3
R.K.D.E.S. 4 – Overbos 2
R.K.D.E.S. 5 – Parkstad 5

14.00 u
11.30 u
12.00 u
14.00 u

Voetbal zondag

FC Aalsmeer wint verdiend
met 2-1 van Rijnland
Aalsmeer - Was het een wedstrijd tussen twee ploegen, of was
het een wedstrijd tussen twee ploegen en de scheidsrechter afgelopen zondag 29 oktober? Jammer
genoeg heeft Barry Rodenburg gewonnen van Aalsmeer en Rijnland.
Voor FC Aalsmeer stond veel op het
spel, men wilde de onderste regionen heel graag zo spoedig mogelijk
verlaten. Maar of dat zondag al zou
gebeuren, dat zou dan een hele klus
worden, en of Rijnland hieraan zou
medewerken was een groot vraagteken. Beide ploegen begonnen voortvarend. Na vijf minuten was daar de
eerste gele kaart voor Rijnland. FC
Aalsmeer zette enige goede aanvallen op, vooral Remigiusz Pasternak
was een groot gevaar voorin, hij kan
terug kijken op een prima wedstrijd.
In de drie en twintigste minuut kreeg
de thuisclub een strafschop toegewezen wegens obstructie. De strafschop werd onberispelijk door Damian Veldman ingeschoten: 1-0. Dat
gaf de burger moed, in dit geval de
spelers van de FC Aalsmeer. Het is
dat de doelman van de thuisclub in
grootse vorm verkeert anders had
het in de achtentwintigste minuut alweer gelijk geweest. Maar dat is als.
Toen begon even later de klucht van
de middag. Bij een duel om de bal
raakte Danny Kromwijk van Rijnland
geblesseerd en bleef op de grond
liggend achter. De scheidsrechter
vond het, na de inspectie, niet nodig om verzorging te laten komen.
Dat zorgde voor heel veel commotie
bij Rijnland, vooral bij doelman Jef-

frey Smeele. Even later verliet Kromwijk geblesseerd het veld, met dank
aan de scheidsrechter. Hij kon nu
natuurlijk geen goed meer doen bij
Rijnland. Nadat de kruitdampen opgetrokken waren werd er ook nog
gevoetbald, vooral Leroy de Haas,
van de bezoekers zorgde voor het
grote gevaar in de verdediging van
Aalsmeer. Tot de rust bleef het 1-0.
De tweede helft was een duplo van
de eerste, Rijnland wilde zo snel mogelijk van die gehate nul af. Maar
met vooral Alexander Goes en Richard de Vries wist de thuisclub lang
stand te houden. Het was Joost van
der Zwaar die de 2-0 kon inschuiven, maar hij miste finaal deze kans.
In de zestigste minuut was het toch
raak. Uit een toegekende vrije trap
wisten de bezoekers op 1-1 te komen. Een domper was het dat even
later de 2-1 werd afgekeurd wegens
buitenspel. Met Remigiusz Pasternak als de grote animator begon de
FC Aalsmeer alles op alles te zetten
om de drie punten toch in Aalsmeer
te houden. In de twee en zeventigste
minuut kroop Aalsmeer door het oog
van de naald, een ingeschoten bal
kwam buiten het bereik van doelman Veldman tegen de paal. Vijf minuten voor het eind signaal was de
2-1 toch op het score bord. Uitgerekend was het Joost van der Zwaard
die hier verantwoordelijk voor was,
in een wirwar van spelers wist hij de
bal achter doelman Smeele te plaatsen, de ontlading was groot, en dik
verdiend!
Theo Nagtegaal

Amsterdamse Crosscompetitie

Veldritzege Owen Geleijn

Ilonca en Kim van FC Aalsmeer zetten weer een nieuwe Aalsmeer aanval op.

Voetbal meiden

Sterker FC Aalsmeer MO17 verliest van De Kwakel
Aalsmeer - Met een stevige wind
begon zaterdag 28 oktober de wedstrijd tussen de meiden van FC
Aalsmeer MO17-1 - tegen KDO
MO17-1 uit De Kwakel. De eerste
helft deden de teams niet voor elkaar onder. Aalsmeer met goed samenspel en KDO met gevaarlijke
counters. Eén van die KDO counters
leverde in de 24e minuut de 0-1 op.
Keeper Sam stortte zich op de voeten van een KDO aanvalster, maar
kreeg de bal niet onder controle
waardoor de KDO aanvalster kon
scoren. De Aalsmeer meiden lieten
zich hier door niet uit het veld slaan.
In de 30e minuut slalomde Ilonca
door de KDO verdediging en schoot
beheerst de 1-1 tegen de touwen.
Meteen na de aftrap van de twee-

de helft verraste KDO de Aalsmeer
verdediging en scoorde 1-2. De
Aalsmeer meiden werkten keihard
en aanval na aanval werd opgezet.
Dit resulteerde in de 52e minuut in
een prachtige treffer van Aalsmeer
spits Nienke: 2-2. Aalsmeer zocht
naar de winnende treffer, bleef aanvallen en drukte KDO in de verdediging. Kans op kans werd helaas door Aalsmeer niet benut. In
de 58e minuut vloog een door de
wind gedragen KDO uittrap over de
Aalsmeer verdedigsters, een snelle
KDO aanvalster profiteerde hier van
en gaf keeper Sam geen schijn van
kans: 2-3. Het was jammer dat het
harde spel van KDO de tweede helft
ontsierde. Menig Aalsmeer aanvalster werd door een KDO speelster

Rijsenhout - Geen derde opeenvolgende zege voor veldrijder
Tristan Geleijn in de Amsterdamse
Crosscompetitie. De nieuweling uit
Rijsenhout permitteerde zich afgelopen zondag een dagje fietsrust en
liet in Spaarnwoude namens de familie de honneurs waarnemen door
zijn broer Owen, die in de groep van
junioren en eliterenners in de slotfase van de wedstrijd afstand nam
van Dennis Souverein, zijn taaiste tegenstander. Martijn Komdeur
werd derde. Er waren voor deze
race 38 crossers van start gegaan.
Bij de nieuwelingen werd Sven Buskermolen uit Kudelstaart zesde en
rukte in het tussenklassement op
naar positie twee achter dagwinnaar Elian Lagendijk. In de rangschikking is de afwezige Tristan Ge-

Vergaderen en
kaarten AW
Aalsmeer - Vooraf aan de kaartavond op maandag 6 november
houdt Allen Weerbaar eerst haar
ledenvergadering. De start van de
speelavond is daarom iets voor
grof onderuit geschopt. Het wegsturen met een gele kaart van een
KDO speelster zegt genoeg. Onterecht verlies meiden, maar sportief
en goed gespeeld.
Tekst en foto: Ruud Meijer

leijn nu gezakt naar plek vijf. Vorige
week dinsdag behaalde Owen Geleijn een zevende plaats in een nationale juniorencross in Woerden
en zaterdag eindigde hij in een internationaal veld in Rosmalen als
21ste. Broer Tristan kwam bij de
nieuwelingen in Woerden als 18de
over de streep en in Rosmalen als
54ste.
Veldrit Nes aan de Amstel
Komende zaterdag wordt in Sloten
gestreden om de regiotitels veldrijden en zondag is in Nes aan de
Amstel de vierde rit van de Amsterdamse Crosscompetitie. De starttijden in Nes zijn: jeugd onder 14 jaar
13.00 uur, 40-plussers 14.00 uur, junioren en eliterenners 15.15 uur,
nieuwelingen en vrouwen 15.16 uur.
20.00 uur. De zaal gaat om 19.30 uur
open voor koffie, thee en inschrijving. Er wordt gekaart in het Middelpunt in de Wilhelminastraat..De
winnaars van de laatste kaartavond
waren 1 Tiny Braat heeft met 5593
punten de vorige kaartavond gewonnen. Op twee Martin van Wieringen met 5342, op drie Wil Oor
met 5156, op vier Adri Goenendijk
met 5101 en vijfde is geworden Jan
Treur met 5059 punten. De marsenprijs ging naar Tilly Been en de poedelprijs was voor Kees Kooyman. Bij
het jokeren ging Matty Groenendijk met de eerste prijs naar huis en
op de laatste plaats eindigde Leny
Schuit.

• 2 november 2017
Basketbalvereniging Aalsmeer
20 Nieuwe Meerbode

Succes twirlsters Omnia
op eigen wedstrijd

Heren 1 verslaat U.S. 3
met ruime cijfers: 86-64
Aalsmeer - Heren 1 van Basketbalvereniging Aalsmeer boekte een gemakkelijke overwinning op het derde team van U.S. Na de eerste periode bedroeg de stand 21-11 en bij
rust was er een beslissend gat geslagen van meer dan 20 punten: 4624. Door goed uitgespeelde aanvallen, waarbij de acties van spelverdeler Tijs Buskermolen vaak van doorslaggevende betekenis waren leek
Aalsmeer een flinke maat te groot
voor de Amsterdamse studentenploeg. Een nog veel prettiger gegeven was het feit dat alle 9 spelers tot
scoren kwamen. In de tweede helft
kon U.S. aanvankelijk het gat beperkt houden tot ongeveer 20 punten en na drie van de vier periodes
was de stand 65-41.
De Amsterdamse coach besloot in
de vierde periode echter om de verdediging om te zetten van man-toman naar een 2-1-2 zone. Dat had
tot gevolg dat de Aalsmeerders naar
hartenlust van afstand konden scoren en in een tussensprint wegliep
naar 74-41. U.S. veranderde weer
naar een man-to-man verdediging
en de Aalsmeerders leken het verder wel te geloven. Slordig en gehaast spel maakten dat U.S. veel
gemakkelijke scores cadeau kreeg
waardoor de einstand 86-64 werd.
Spannende wedstrijd U 18
Een heel spannende wedstrijd
speelde de U 18 tegen Apollo in
Amsterdam. Aalsmeer leed behoorlijk veel balverlies en de verdediging
stond niet goed genoeg. Ook vond
coach Ershad Yari de aanval erg statisch. Dat zorgde ervoor dat de wedstrijd in de laatste 4 minuten beslist
moest worden. Bij een stand van
33-33 nam Aalsmeer een time-out
en alsnog werd de wedstrijd dankzij beslissende scores van Dex van
Klingeren en Alex Cardoso de Bastos uit het vuur gesleept. Ondanks

het matige spel vond Yari de overwinning zeer verdiend omdat het
team op een goede manier hard
had gewerkt en doorgezet. Een speciale vermelding verdiende Michael
Aileen die door keihard te werken
maar liefst 16 keer balwinst boekte
en zijn team daarmee nadrukkelijk
op sleeptouw nam. Aalsmeer won
uiteindelijk met 45-37.
Toch winst voor U 16
De jongens U 16 speelden een prima wedstrijd tegen hun leeftijdsgenoten uit Hoofddorp. De risicovolle press verdediging over het gehele veld wierp aanvankelijk nog niet
echt vruchten af omdat er ook teveel
slordige verdedigende acties werden gezien. De aanvallende kracht
van Martijn Kievit en Jorre van Beek
zorgde er echter voor dat Aalsmeer
bij rust op een kleine voorsprong
van 31-25 stond. Hoewel het team
maar over zes spelers beschikte,
waardoor er weinig gewisseld kon
worden, bleven alle spelers voluit
doorgaan.
Wel werd door de vermoeidheid in
de tweede helft veel gemist in aanvallend opzicht. Ook de derde en
vierde periode werden echter alsnog beide met twee punten verschil
gewonnen. De eindstand van 57-47
mocht dan ook zeer verdiend worden genoemd.
U 14 in ontwikkeling
Het team U 14 verloor weliswaar
ruim van de Hoppers uit Hoorn. Dit
enthousiaste team dat wordt gecoacht door Kees Buskermolen Junior was toch weer zeer tevreden.
De manier waarop tegen fysiek veel
sterkere tegenstanders toch weer
24 punten werden gescoord gaf aan
dat het team een zeer goede ontwikkeling doormaakt. De 83 punten
die Hoppers scoorde waren voor de
Aalsmeerders bijzaak.

Lopers AV Aalsmeer sterk
in najaarsmarathons
Aalsmeer - Drie marathonlopers van de wedstrijdgroep van AV
Aalsmeer hebben goed gepresteerd
in de najaarsmarathons.
Atleet Stefan Wolkers (24) liep zijn
eerste marathon tijdens de Amsterdam marathon. Na hard trainen en
de nodige 30 kilometer trainingen,
liep Stefan in een zware marathon
vanwege het warme weer naar een
prachtige 2:55.37 uur. Ook Erica Belandi (44) liep de Amsterdam marathon en kwam in 3:04.38 uur over de
streep in het Olympisch stadion. Erica was daarmee eerste op het NK

marathon bij de vrouwen in de categorie 35 tot 44 jaar. Erica wilde heel
graag onder de drie uur lopen, maar
dat was door het warme weer niet
mogelijk. “Ik voelde me al snel niet
heel goed, dus ik heb op ontspanning gelopen en de tijd laten gaan,
dat was een goede beslissing.”
Erik Tange (44) liep afgelopen weekend zijn veertiende marathon en hij
liep naar een mooie elfde plaats in
de Brabant marathon in een tijd van
2:55.09 uur. De harde wind van zondag en de vele klinkers maakten het
parcours niet snel, maar in een met
verstand gelopen race was Erik heel
tevreden.
Hoewel alledrie de atleten op een
betere tijd hadden gehoopt, waren ze toch tevreden vooral gezien
de omstandigheden. “In een marathon krijg je niet altijd wat je denkt
te verdienen”, aldus Stefan Wolkers, die na 25 kilometer zijn tempo
moest laten zakken om later niet te
veel in de problemen te komen. “Ik
kon tot op het laatst blijven hardlopen, dat kunnen veel andere lopers
die ik passeerde niet zeggen, er waren veel uitvallers en daarom ben ik
tevreden. Dit was mijn eerste marathon en ik heb afgezien, maar ook
enorm genoten, nu mogen de beentjes op de bank!”

De eerste wedstrijd tegen Oostenrijk wisten Sven Vismans en Jannes van der
Halm te winnen. In de kwartfinale werd het duo uitgeschakeld door het Amerikaanse team. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Sven Vismans strandt in kwartfinale

Nederlands goud dames op
World Tour Beachvolleybal
Aalsmeer - Onbetaalbare promotie voor het beachvolleybal. Zo kun
je de finaledag van de World Tour
Beachvolleybal vorige week in The
Beach wel noemen. Vijf dagen lang
beachvolleybal van hoogstaand internationaal niveau. Met een weergaloze apotheose toen de Nederlandse meiden Madelein Meppelink
en Joy Stubbe zondag in een zinderende finale het goud veroverden
door het Duitse team Behrens/Ittlinger met 2-0 te verslaan.
Trefzeker
“Eindelijk liep de service zoals ik
wilde”, jubelde Madelein Meppelink
na afloop. “We hebben ze goed onder druk kunnen zetten en hebben
de rust bewaard om toe te slaan
zo gauw het kon.” Samen met Joy
Stubbe zorgde ze voor een finale,
die niet snel zal worden vergeten. In
een relatief gelijk opgaand duel met
de Duitse meiden waren de Nederlandse beachvolleybalsters net even
iets slimmer, net even iets sneller en
net even iets trefzekerder. “We zijn
ons eigen spel blijven spelen, zuiver en gefocust. Dat was het verschil”, oordeelde Stubbe. Het gaatje
van een paar punten die Stubbe en
Meppelink in beide sets halverwege
creëerden, gaven ze niet meer weg:
21-18, 21-18. De strijd om het brons
werd uiteindelijk gewonnen door
het Amerikaanse team Betsi Flint en
Kelly Larsen, dat zegevierde over het
Japanse duo Miki Ishii en Megumi
Murakami: 2-0 (25-23, 21-18).
Ongekende strijdlust
Bij de mannen was het al niet veel
anders, zowel in de kleine finale om
de derde plaats als het duel om het

goud. Niet alleen dwong het Turkse koppel Hasat Huseyin Mermer
en Murat Giginoglu hun Oekraïnse
tegenstanders Sergiy Popov en Oleksii Denin in een zenuwslopende driesetter (2-1; 13-21, 21-19, 1816) op de knieën, de wedstrijd was
een perfecte opwarmer voor de herenfinale. Die strijd om het goud bij
de mannenfinale vormde, dankzij de
ongekende strijdlust aan weerskanten van het net, een waardig slot van
het internationale toptoernooi. Met
name de Italianen Marco Caminati en Enrico Rossi brachten het publiek met hun opzienbarende verdedigingsacties, prachtige reddingen
en sublieme aanvallen in vervoering. De Amerikaanse tegenstanders Miles Evans en William Kolinske - die overigens niet veel onderdeden voor hun Italiaanse opponent
- deden verwoede pogingen het tij
te keren, maar moesten uiteindelijk
met 21-18 en 21-15 het hoofd buigen.
Teleurgesteld
Amstelvener Sven Vismans, die met
Jannes van der Ham in het veld
kwam, werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Kolinske en Evans
uit Amerika. Een prima prestatie,
maar toch was Vismans teleurgesteld. “Ik wilde graag laten zien wat
we in huis hebben. Misschien waren we daarom wel iets te gretig. We
hebben in ieder geval wel bewezen
dat we op dit niveau thuishoren, dat
we meekomen in dit internationale
veld. Natuurlijk is dat prachtig, maar
ik had graag tot het allerlaatste fluitsignaal in het zand gestaan en het
eigen publiek wat moois laten zien”,
reageerde de beachvolleyballer.

De kopgroep van vijf Afrikanen was
te snel, maar Corné kwam mooi als
eerste Nederlander over de finish in
Holterberg in een uitstekend persoonlijk record (ook clubrecord bij
de A-junioren en senioren).

Boven van links naar rechts: Mireille, Selina, Kirsten, Demi, Rachel, Rianne
en Mayke. Midden van links naar rechts: Mandy, Kirsten, Fien, Isa en Lianne. Voor: Eveline.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Martin Bax eerste periode
kampioen bij Poel’s Eye
Naast de Beachvolleybal World Tour was er afgelopen weekend ook een heel
gezellige en leuke hippiemarkt in The Beach. In de vele kramen werden allerlei ‘zonnige’ artikelen te koop aangeboden. Het publiek kon dit extraatje naast
de topsport wel waarderen.

Corné snelste Nederlander
over de Holterberg
laatst aan de start als junior. Voornemens om zijn succesvolle laatste
juniorenjaar tot een goed einde te
brengen, was het plan om tijdens de
30e Diepe Hel Holterbergloop een
scherpe 10 kilometer neer te zetten.
Niet alleen de tijd maar ook het
clubrecord op de 10 kilometer bij
de A-junioren en Senioren werd
als doel gesteld. Corné ging vanaf
de start de strijd aan met een zestal Afrikaanse atleten waarvan hij er
vijf vroeg in de wedstrijd voor zich
moest laten gaan. De race werd
verder op het loodzware parcours in
hoog tempo vervolgd met twee medestanders waarmee tot aan de finish een verbeten strijd werd uitgevochten.
Uiteindelijk betekende dit dat Corné
als snelste Nederlander finishte en
beslag legde op de zevende plaats
in het eindklassement.
De 32:40 minuten leverde tevens
een persoonlijk record op de weg
op met een verbetering van 44 seconde en de gewenste clubrecords
bij de A-junioren en Senioren.

de inmiddels ervaren Isa en Lianne,
al klaar in hun mooie pakjes. Bij de
Peewee’s haalde Isa een mooie derde plaats met 7,5 punt, Kirsten kreeg
6,6 punten op de voet gevolgd door
Fien met 6,5 punten. Bij de juvenile’s
kreeg Lianne 7,5 punten en Mandy
7,3 punten.
Na de pauze volgden de onderdelen
op eigen gekozen muziek. Bij deze
onderdelen mag je de hele zaal gebruiken. Mayke en Rianne haalden
een mooie eerste plaats met duo
dance twirl. De meisjes moesten
daarna heel snel omkleden, want
snel daarna mochten ze alweer de
vloer op samen met Demi. Ze haalden hier ook de eerste plaats met
het ensemble dance twirl.
Het laatste onderdeel solo dance
twirl is het meest favoriete onderdeel van veel twirlsters. Lianne mocht het spits voor Omnia afbijten. Ze behaalde een mooie eerste plaats in de juvenile novice categorie. Daarna volgde Isa in de
peewee novice categorie. Zij werd
door de jury beloond met een zilveren medaille. Mayke kwam uit in
de preteen beginner categorie en
stond net naast het podium met een
vierde plaats. In de preteen intermediate kreeg Kirsten het zilver omgehangen en werd Demi vijfde. Rachel werd vierde in de junior beginner categorie. Bij de junior advance categorie werd Mireille met een
prachtige routine tweede en Selina
liet voor het eerst haar nieuwe indrukwekkende dance zien, zij werd
derde.
De twirlsters van SV Omnia kunnen
terugkijken op een geslaagde wedstrijddag. Met 6 gouden, 8 zilveren
en 4 bronzen medailles keerden de
twirlsters huiswaarts.
In het weekend van 25 en 26 november vinden de voorrondes van
het NK twirlen plaats in Hoofddorp.
Ook hier komen weer veel Omnia
twirlsters op de vloer.

De winnaars van de World Tour Beachvolleybal met voor wethouder Jop Kluis.

Atletiek Aalsmeer

Aalsmeer - Zondag 29 oktober
verscheen Corné Timmer voor het

Aalsmeer - Zondag 29 oktober organiseerde de twirlgroep van SV
Omnia 2000 hun tweede wedstrijd
van dit seizoen in Sportcomplex Willem Alexander in Hoofddorp.
Vanaf zeven uur in de ochtend waren de vrijwilligers en trainsters al in
de weer om alles voor te bereiden.
Dit inmiddels ervaren team had alles ruim op tijd klaar. Vanaf half negen kwamen de eerste deelnemers
en hun supporters binnen. Het programma was erg vol, maar liefst 187
optredens zouden er gedurende de
dag plaatsvinden. Hiervan waren 26
optredens van de Omnia twirlsters.
Klokslag 9.30 uur begon de wedstrijd met de verplichte onderdelen. Die worden uitgevoerd in een
klein deel van de zaal. Het eerste onderdeel: solo 1-baton. In de
preteen beginner categorie kwamen Mayke en Rianne uit. Mayke
behaalde de tweede plaats en Rianne stond net naast het podium met
de vierde plaats. In de preteen intermediate categorie namen Demi en Kirsten het onder andere tegen op. Demi behaalde hier het zilver en Kirsten het brons. In de junior beginner categorie behaalde
Rachel de hoogste score en kreeg
daarom het goud omgehangen. Mireille en Selina kwamen op de vloer
in de junior advance categorie. Selina werd tweede en Mireille derde.
Daarna volgde het onderdeel 2-baton: In de preteen intermediate categorie werd Kisten eerste en Demi
tweede. In de junior advance categorie werd Selina eerste en Mireille tweede.
Rond 12.30 stond het onderdeel Kids
Twirl op het programma. Best spannend voor de nieuwe jonge Omnialeden: Fien, Kirsten en Mandy. Zij
doen nog maar kort aan twirlen en
stonden nu al op de vloer voor hun
eerste wedstrijd. Dat alleen al is super knap. Ruim van tevoren stonden
de meisjes, mede onder leiding van

Baanloop AVA in
Sportlaan
Aalsmeer - Woensdag 8 november
kan iedereen meedoen met de recreatieve baanloop bij Atletiek Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan
43A. Belangstellende hardlopers/
sters kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 1, 3 of 5 kilometer. Het
startschot wordt gegeven om 20.00
uur en de deelnemers lopen zeven
en een halve ronde (3 kilometer) of
twaalf en een halve ronde (5 kilometer) of speciaal voor de pupillen twee
en halve ronde (1 kilometer). Deelname kost drie euro voor niet-leden van AVA. Clubleden mogen gra-

tis meedoen en inschrijven kan tot 15
minuten voor aanvang in de kantine.
Er wordt gelopen met een Ipico-loopchip die aan de deelnemers wordt
uitgeleend. Kleedkamers met douches zijn beschikbaar en na afloop
ontvangen de meeste deelnemers
een prachtige plant. Ook supporters
zijn van harte welkom. Voor verdere
informatie: www.avaalsmeer.nl.

Tennistoernooi
OVAK-leden
Aalsmeer - Speciaal voor OVAK leden organiseert de vereniging Tennis2Tennis een dubbelspeltoernooi voor

Kudelstaart - De derde speelavond
van de dartclub Poel’s Eye in het
Dorpshuis van Kudelstaart werd gewonnen door Marco Cornelisse, die
met 126 ook nog eens de Hoogste
Uitgooi van de avond had. Kilian
Broeren was de finalist. De avond
stond echter ook in het teken van
het dit seizoen geïntroduceerde Periode Kampioenschap. De periode
omvat telkens drie speelavonden, en
door de halve finale van het Hoogste niveau te bereiken werd Martin
Bax uiteindelijk de allereerste Periode Kampioen ooit. De overige darters waren ondertussen op de overige drie niveaus op eigen succes uit.
Zo bereikten Sander ter Schure (na
een mooie overwinning op Ronald
Baars) en Jan van Zanten knap de
halve finale van het tweede niveau.
De finale ging echter tussen Gilbert
van Eijk en Nick Dekker. Uiteindelijk
won Nick voor de achtste keer ooit
een finale bij de Poel’s Eye, waarvan
twee op het Hoogste niveau. Oscar
Gootjes en Tibor Hogervorst bereikten de halve finale in het derde niveau, hier ging de finale uiteindelijk
tussen Peter van de Laarse en Rob
Broekhof. Ook dit waren oud winnaars van de Grote finale (één keer
Peter, drie keer Rob). Rob won uiteindelijk deze finale. De laatste finale ging tussen Wim Könst en Huib
Gootjes. Net als de Grote Finale
(Marco versus Kilian) was dit een
herhaling van een poule wedstrijd.
OVAK leden. Deze begint op 27 december en duurt tot en met 6 januari. Inschrijving kan ook als individu, de
organisatie zorgt dan voor een dubbelpartner. Opgave kan op de dinsdagen als de OVAK in de hal van Racket
Sport speelt. Aanmelden kan ook bij
André de Vries via 0297-752880.

Ook hier was de eerdere winnaar in
de poule ook de uiteindelijke winnaar van de finale; Huib.
Vrijdag dartavond
Morgen, vrijdag 3 november, is de
volgende speelavond van de Poel’s
Eye, met hopelijk weer veel nieuwe
gezichten. Elke darter kan zonder
opgave vooraf meedoen, de Poel’s
Eye is laagdrempelig en geschikt
voor alle niveaus; hoe meer zielen
hoe meer vreugd. Man en vrouw,
jong en oud, iedereen speelt door
elkaar, maar dankzij het vier niveau
systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. Het motto van
de Poel’s Eye is dan ook; zoveel als
mogelijk darten, op zoveel als mogelijk het eigen niveau. En als u de
nieuwe surround verlichtingen en
geverfde stellingen nog niet heeft
bewonderd is dat een extra reden
om te komen. De inschrijving sluit
om 20.00 uur, deelname kost 4 euro
en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op
de website www.poelseye.nl is nog
meer informatie te vinden.
De allereerste periode kampioen bij
Poel’s Eye: Martin Bax.

Aalsmeerse WOONdag
Zaterdag 4 november van 11.00-15.00 uur
in het gemeentehuis
Alles over kopen, huren, verhuizen, verbouwen, verduurzamen,
levensloopbestendig maken en veilig wonen in Aalsmeer
Hulp en advies
bij langer
zelfstandig wonen

‘Iedereen moet
fijn kunnen wonen
in Aalsmeer’
‘Aalsmeer is een gemeente waar mensen
graag wonen en willen blijven wonen. Voor
verschillende doelgroepen, zoals jongeren,
starters en ouderen, was dat lange tijd
niet eenvoudig, want de woningmarkt zat
jarenlang ‘op slot’. Als gemeente proberen we
daarin sinds geruime tijd verandering aan te
brengen, bijvoorbeeld door het verlenen van
startersleningen. Maar als er weinig wordt
gebouwd, dan heeft zo’n stimuleringsregeling
weinig effect.
We zetten daarom ook in op meer woningen
voor jongeren en starters. Op het voormalig
VVA-terrein komen 24 betaalbare koopwoningen
en 56 sociale huurwoningen. Een aantal
daarvan is gelabeld voor jongeren. Ook in de
Polderzoom proberen we zoveel mogelijk te
bouwen voor deze doelgroepen.
Maar inmiddels is het ook voor de
middeninkomens lastig om aan een goede
woning te komen. We moeten dus ook werken
aan betere doorstroming: van een huurwoning
naar een goedkope koopwoning en vervolgens
naar een duurdere koopwoning. En als mensen
ouder worden, moeten ze kunnen overstappen
naar levensloopbestendige woningen. Kortom,
er moet beweging komen in de markt!
Om inwoners te helpen bij het vinden van
een passende woning in Aalsmeer, wordt
op zaterdag 4 november van 11.00-15.00
uur een WOONdag georganiseerd in het
gemeentehuis. Tijdens deze dag komen
alle aspecten rondom wonen aan bod: van
kopen, huren, verhuizen en verbouwen tot
verduurzamen, levensloopbestendig maken
en veilig wonen. Starters kunnen informatie
krijgen over beschikbare starterswoningen
en de starterslening, doorstromers kunnen
zich oriënteren op het nieuwe, betaalbare
woningaanbod en ouderen kunnen advies
krijgen over hoe zij langer zelfstandig kunnen
blijven wonen. We willen als gemeente
zorgen voor betaalbare woonruimte voor alle
doelgroepen. De WOONdag is een goed initiatief
van de makelaars, architecten, ontwikkelaars
en het notariaat in Aalsmeer om gezamenlijk de
woningmarkt in Aalsmeer te versterken.’
Wethouder Robbert-Jan van Duijn

De zorg in Nederland is de afgelopen
jaren enorm veranderd, zegt Wim van de
Merbel, coördinator van de Vrijwillige
Woonvoorlichters Ouderen (VWO’s).
‘Veel ouderen realiseren zich niet dat de
verzorgingshuizen aan het verdwijnen
zijn en verpleeghuizen alleen ouderen
opnemen met zeer ernstige gebreken. Zij
zijn dus gedwongen langer zelfstandig
thuis te blijven wonen en moeten
daarom in een vroeg stadium bedenken
of hun woonsituatie daarvoor wel
geschikt is.’

Starterslening geeft steuntje in de rug
bij hypotheekaanvraag
Sinds 1 januari 2017 is het weer mogelijk om
een starterslening aan te vragen bij de gemeente
Aalsmeer. Met een starterslening krijgen starters op de
woningmarkt een financieel steuntje in de rug bij het
kopen van hun eerste woning en kan het gat tussen
het bedrag dat iemand nodig heeft om een woning
te kopen en het bedrag dat iemand maximaal kan
lenen bij een ‘gewone’ hypotheekverstrekker worden
overbrugd. Wethouder Robbert-Jan van Duijn: ‘Met
behulp van de Starterslening kunnen starters, op een

heel verantwoorde manier, vaak net dat beetje extra
lenen om een woning te kopen. We geven daarmee
starters de kans om een voor hun geschikte woning
te kopen. Tegelijkertijd wordt met deze regeling de
doorstroming op de woningmarkt bevorderd en dat
is precies wat we in Aalsmeer willen.’ De gemeente
Aalsmeer verstrekt al vanaf 2003 startersleningen.
Sinds die tijd zijn er in totaal 111 leningen verstrekt.
De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te
vinden op www.aalsmeer.nl, zoek op ‘starterslening’.

‘Zonder starterslening had ik mijn woning niet kunnen kopen’
‘Ik was al langere tijd op zoek naar een
koopwoning, maar het is in Aalsmeer lastig om
in je eentje een huis of appartement te kopen.
Dorpshaven-Zuid was voor mij een mooie kans,
omdat hier appartementen te koop werden
aangeboden, waarvoor je een starterslening kon
krijgen. Hierdoor was het voor mij financieel
haalbaar een tweekamerappartement te kopen op de
eerste verdieping van een appartementencomplex.
Nadat ik werd ingeloot voor de woning ben ik naar
de makelaar gegaan voor extra informatie over de

woning en kreeg ik een week bedenktijd. In die
week heb ik bij mijn hypotheekadviseur gecheckt
of ik het kon financieren en aan de eisen voldeed
voor de starterslening. Daarna heb ik het voorlopig
koopcontract getekend. Ik ben blij dat ik op deze
manier mijn eerste huis heb kunnen kopen. Maar
verhuizen duurt nog even, de palen moeten de
grond nog in! Over ruim een jaar hoop ik mijn
woning te betrekken.’
Jeanette Klijmij

Startersappartementen in een statig monument
De voormalige Columbiaschool / muziekschool aan de
J.C. Mensinglaan stond al een paar jaar leeg, voordat
Ilja en Hugo van Luling van MEER Vastgoed het idee
kregen om het pand te verbouwen tot appartementen.
Ilja: ‘We zijn in gesprek gegaan met de gemeente om
te kijken wat er mogelijk was. De gemeente stond open
voor onze plannen. Wel vond de toenmalig wethouder
het belangrijk dat de karakteristieke uitstraling van
het pand behouden bleef en dat de appartementen
beschikbaar zouden komen voor starters.’ Het pand
bleek oerdegelijk gebouwd, vertelt Ilja. ‘Het heeft mooi
metselwerk, hoge ruimtes, grote ramen en een statige

Ouderen moeten bijvoorbeeld nadenken over de
vraag of zij in hun eigen huis kunnen blijven
wonen als ze slecht ter been zijn, zegt Wim.
‘Misschien moeten ze hun huis wel verbouwen:
een slaapkamer op de begane grond of een heel
andere badkamer. Of misschien kunnen ze beter
verhuizen? En hebben zij daar wel de middelen
voor? Ouderen moeten dus tijdig maatregelen
nemen en kijken wat hun mogelijkheden zijn.
Zij moeten niet wachten tot het water aan de
lippen staat. Dan zijn er vaak geen keuzes meer.’

Advies van VWO’s
De Vrijwillige Woonvoorlichters Ouderen
(VWO’s) gaan bij ouderen op huisbezoek en
nemen dan aan de hand van een checklist
alle relevante onderwerpen door. Zij kijken
daarbij onder andere naar de toegankelijkheid
van de woning en de voorzieningen in de
woonomgeving. Wim: ‘We attenderen ze op alle
mogelijke problemen en alle mogelijkheden,
helpen zoeken op internet en helpen bij het
invullen van formulieren. Wij kunnen hen
tevens doorverwijzen naar de juiste instanties
voor (financiële) ondersteuning of deskundige
hulp, zoals een makelaar, financieel adviseur,
notaris enzovoort. Onze adviezen zijn gratis.
De Vrijwillige Woonvoorlichters Ouderen helpen
hen graag op weg, zodat zij de toekomst zonder
zorgen tegemoet kunnen zien.’

Meer informatie
De VWO’s zijn een nieuw initiatief van
de Vrijwillige Ouderen Adviseurs van de
Samenwerkende Ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. U kunt contact opnemen met
coördinator Wim van de Merbel, via tel.
0297 - 32 11 43 of info@voa-aalsmeer.nl. Meer
informatie vindt u op www.voa-aalsmeer.nl.
Of kom langs op de WOONdag.

kap. ENZO architecten heeft samen met MEER Vastgoed
gezocht naar een manier om de bestaande elementen
zoveel mogelijk te bewaren en dat is goed gelukt. Verder
hebben we gezocht naar mogelijkheden om de woningen
zo compleet mogelijk af te leveren, maar wel tegen
een betaalbare prijs. Dat bleek een grote uitdaging,
maar uiteindelijk hebben we in 2015 acht unieke
appartementen van ongeveer 135.000 euro kunnen
aanbieden aan starters. We vonden het ontzettend leuk
om te doen en ook de kopers vinden het heel fijn om in
zo’n oud pand te wonen. Inmiddels hebben we al weer
andere panden in Aalsmeer op ’t oog.’

WOONDAG IS EEN INITIATIEF VAN MEER VASTGOED, ENERGIELOKET SIENERGIE, DOORNBOS BOUWADVIES & MAKELAARDIJ EN DE GEMEENTE AALSMEER

Aalsmeerse WOONdag

Zaterdag 4 november 11.00-15.00 uur
Burgerzaal, gemeentehuis Aalsmeer
Vrijwillige Woonadviseurs Ouderen

Geld verdienen met de verkoop
van je huis? Dat kan!
Door de woning zo goed mogelijk te presenteren.
Ook in de crisisjaren is het ons gelukt om met een
goed advies en een professionele styling woningen
te verkopen. De woningmarkt van tegenwoordig biedt
andere mogelijkheden! Wij geven je de gouden tips
om je woning voor de beste prijs te verkopen. En
kunnen dit zelfs geheel uit handen nemen voor je. In
deze tijd kan dit 10 duizenden euro’s opleveren!
Bel of mail voor een afspraak: 06-36177075,
info@bontekoeverkoopstyling.nl
Bontekoe Verkoopstyling =
Vlotte verkoop, beste resultaat!
Graag tot ziens. Geraldine Bontekoe
Notaris
Geert
Labordus

Ons notariskantoor is al tientallen jaren hét
notariskantoor van Aalsmeer. Voor veel cliënten is
het kantoor op de hoek Stommeerweg/Hadleystraat
een bekend adres, waar zij al jaren terecht kunnen
voor een vriendelijke ontvangst en een deskundig
advies. Deze lokale verbondenheid vindt u ook bij
onze medewerkers, die veelal hun wortels hebben
in Aalsmeer en Kudelstaart. De betrokkenheid
van het notariskantoor komt ook tot uiting in de
activiteiten die notaris Mathijs van Gaalen voor het
lokale verenigingsleven ontplooit. Onze lijfspreuk:
‘Uw notaris staat altijd voor u klaar’. En dat op alle
mogelijke rechtsgebieden.
Wilt u informatie? Neem vrijblijvend contact met ons
op: 0297-329421/ info@signumnotariaat.nl.

November in verkoop: Aalsmeer ‘Garden Village’

Wonen in een zelfgekozen designhuis?

Langer thuis wonen
Steeds meer ouderen blijven langer in hun eigen huis
wonen. Om dit zo comfortabel en veilig mogelijk te
maken, zijn er veel oplossingen. U kunt hiermee alle
kanten op, van alarmberichten in geval van nood
naar de kinderen tot verlichting die u met 1 druk op
de knop in het hele huis kunt bedienen. U bedient
alles eenvoudig via een overzichtelijk paneel aan de
muur of via uw smartphone of tablet. Door middel
van pictogrammen kunt u eenvoudig zien wat u aanof uitzet. Bent u op vakantie? Dan kunt u alles zo
instellen dat het net lijkt of u thuis bent. Hiermee
houdt u inbrekers uit huis. Wij helpen graag bij uw
wensen en vertellen wat er mogelijk is.
Laat uw huis voor u werken,
u heeft lang genoeg voor uw huis gewerkt.

de zekerheid van het vastleggen

www.hoekwater.nl
www.uwduurzameinstallateur.nl

Schoolstraat 5a, 1431 BG Aalsmeer • www.notarislabordus.nl
info@notarislabordus.nl • 0297 38599

In november start de verkoop van in totaal 24
prachtige gezinswoningen in Aalsmeer met een
uniek concept: jij kiest zelf het ontwerp en de
architectuur. ‘Garden Village’ is groen wonen, tussen
water en weiland met Amsterdam om de hoek. Alle
kavels in deze natuurlijke woonomgeving liggen
op een heerlijke, autoluwe plek met veel groen en
water voor de deur. De hoekkavels hebben een grote
zijtuin en alle achtertuinen hebben een berging en
parkeerplaats om de hoek.
Interesse? Neem contact op met Brockhoff Makelaars
via 020-5437373 of kijk op www.webuildhomes.nl/
project/aalsmeer-garden-village.

Nieuw-Calslagen officieel van start
Groen licht voor uw villa op een unieke locatie
Na jarenlang juridische strijd is het bestemmingsplan
“Nieuw Calslagen” onherroepelijk verklaard door de
Raad van State. Volle vaart vooruit met positieve
energie. De bouw is in volle gang en we hebben
het druk met het geven van rondleidingen ter
plaatse en het voeren van vrijblijvende gesprekken
met geïnteresseerden. Er zijn nog diverse kavels
beschikbaar en de villa’s kunnen geheel naar eigen
wens worden ingericht. Wilt u ook wonen aan de
Westeinderplassen, midden tussen het groen maar
dichtbij uitvalswegen richting Amsterdam en Den
Haag? Kom gerust een kijkje nemen bij onze stand
op 4 november tijdens de Woondag (Van Berkel
Aannemers Leimuiden BV - tel: 0172-508382).

Voor uitgebreide informatie
nodigen wij u graag uit
bij ons op kantoor.

MANTEL MAKELAARS
Mantel Makelaars, al jaren een begrip in de regio!
Wij zijn een kantoor met een transparante aanpak,
een enthousiast team en een gedreven instelling.
Wij zijn constant op zoek naar nieuwe en andere
mogelijkheden om kopers en verkopers te bereiken en
om u bij de verkoop, aankoop of taxatie effectiever en
beter van dienst te kunnen zijn. Onze diensten:
- Wonen: verkoop, aankoopdiensten
- Bedrijven: verkoop, aankoopdiensten en verhuur
- Nieuwbouw
- Taxaties: woningen en bedrijfsvastgoed
- Huur/Verhuur: Wonen en bedrijfsvastgoed
- Landelijk wonen
- Agrarisch onroerend goed

Direct aan de Westeinder Plassen komen enkele
exclusieve woningen. Stel je voor, vanuit je huis
direct met je boot het water op.
Hoe mooi woon je dan?!

Verhuurt in Aalsmeer 2.800 sociale huurwoningen
en 180 woningen in het middensegment.
- Zorgt voor prettig wonen.
- Pakt overlast aan.
- Maakt woningen energiezuinig.
- Bouwt huur- en koopwoningen aan
de Machineweg.
Meer weten over onze diverse huurmogelijkheden?
Kom naar de WOONdag!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden
om uw wooncomfort te verhogen en uw
energierekening te verlagen? Bent u
koude voeten, tocht en optrekkend vocht
zat?

De adviseurs van
de Rabobank ontmoeten u
graag tijdens de WOONdag!

Riant wonen in Kudelstaart
Dubbelop
2 Twee-onder-een-kap-woningen
Dubbel veel woonplezier aan de Hoofdweg
in Kudelstaart
Dubbel zo grote tuin
Dubbel parkeren op eigen kavel
Dubbel zoveel ruimte

Op zaterdag 4 november staan de financiële adviseurs
van de Rabobank klaar voor al uw woonvragen.
Denk hierbij aan vragen over het aankopen van een
andere woning maar ook over de financiering van een
verbouwing. Speciaal voor starters is er de Rabobank
Wooncoach. Een vast aanspreekpunt, die beschikbaar
is voor alle eerste vragen, hetzij telefonisch of
gewoon via WhatsApp. De Rabobank helpt u ook
graag verder bij de verduurzaming van uw woning.
Als u uw huis verduurzaamt, bespaart u op uw
maandlasten en verhoogt u uw wooncomfort.
Met de ‘huisscan’ kunt u zaterdag
kijken wat voor u de beste maatregel
is. Heeft u een duurzame
nieuwbouwwoning op het oog?
Dan kan de GroenHypotheek
interessant voor u zijn.

Bij NewBouw is keuzevrijheid het uitgangspunt en
klantgerichtheid het doel. Wij willen verwachtingen
overtreffen. Met NewBouw bouw je snel en betaalbaar
een woning precies zoals jij dat wil. Kortom: de keuze
is aan jou! Wij luisteren eerst goed naar wat jíj wil. Pas
als we dat precies in kaart hebben gebracht, kunnen
we starten. Het klinkt misschien soft, maar NewBouw
bouwt met gevoel. Hierdoor weten we precies aan wie
we jou moeten koppelen. We creëren een geweldig
team om je heen. De afwerking is belangrijk; je geeft
de woning jouw ‘DNA’. Je kunt dit natuurlijk zelf doen.
Of samen met ons. We hebben de knowhow en het
netwerk. Bij de oplevering kan de vlag uit; feest! En als
wij het goed hebben gedaan, kan jij gaan genieten.
Als jij happy bent, is NewBouw dat ook!

Wilt u wonen op één van de mooiste
plekken in Aalsmeer?

-

w w w. v a n b e r ke l a a n n e m e r s . n l

In 2014 hebben Hugo en Ilja van Luling hun kennis,
ervaring en enthousiasme gebundeld en zijn MEER
Vastgoed gestart. MEER Vastgoed legt bij het
ontwikkelen van nieuwe projecten de focus op de
regio Haarlemmermeer en Aalsmeer en houdt zich met
name bezig met kleinschalige woningbouwprojecten.
Actueel in Aalsmeer zijn de volgende
ontwikkelingen:
- transformatie Baccarastraat 15 10 appartementen
- herontwikkeling Zijdstraat 31 winkelruimte en appartementen
- nieuwbouw deel Polderzoom fase 2 eengezinswoningen met doelstelling ‘aardgasloos’
- nieuwbouw Parkmeer vrijstaande woningen en
appartementen met
doelstelling ‘aardgasloos’

Doornbos bouwadvies & makelaardij is een klein
kantoor binnen Aalsmeer. Wat kunnen wij voor u
betekenen?
- “De makelaar met een bouwkundige blik”
- aankoopbegeleiding
- taxaties
- verzorging van e-label
- adviezen over isolatie en energie besparing
- bouwkundig onderzoek en projectbegeleiding
- adviezen over levensbestendig wonen.

INFO@WESTEINDER.NL

Vink+Veenman is een bouwbedrijf dat zelf of samen
met opdrachtgever woningen ontwikkelt en met het
eigen team bouwt. Vanuit Nieuwkoop werken wij met
een vast team van 70 mensen. Wij ontwikkelen én
bouwen woningen, wij transformeren leegstaande
kantoren naar woningen of hotels én verduurzamen
woningen. Samen bespreken we met opdrachtgever
en-/of eindgebruiker de verwachtingen en wensen en
realiseren met ons team mooie projecten in de gehele
Randstad. Momenteel realiseren wij in Aalsmeer zes
luxe appartementen aan de Ringvaart.
www.vinkenveenman.nl

A5_adv
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Een eigen huis…
Wie droomt daar niet van?
De zoektocht naar een eigen woning is leuk. Maar er
komt veel uitzoekwerk bij kijken.
Belangrijke vraag; is een eigen woning betaalbaar?
Om het starters op de woningmarkt makkelijker
te maken, bieden veel gemeenten, provincies en
woningcorporaties de Starterslening aan. Ga voor
meer informatie naar: ww.svn.nl/starterslening of kom
langs op de WOONdag.
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Brand Veilig Leven (BVL)

Oriënteren doet u achter de computer.
En voor het hypotheekadvies
neemt u contact op met de
specialisten van de
Westeinder Adviesgroep!

0297 - 38 49 80

Zoekt u een betrouwbare partner die u zonder
commerciële bijbedoelingen onafhankelijk kan
voorlichten, adviseren en zo nodig begeleiden?
Dan bent u bij het Energieloket van Sienergie aan het
juiste adres. Sienergie is een onafhankelijke ideële
stichting zonder winstoogmerk. Wij informeren en
adviseren woningeigenaren, huurders en ondernemers
over alles wat te maken heeft met energie
besparen met o.a. woningisolatie en duurzame
installaties, energie opwekken met zonnepanelen,
energieneutraal wonen en wonen zonder aardgas.
Aan het Energieloket van Sienergie helpen onze
deskundige energieadviseurs u ook graag met
subsidie- en leningaanvragen en wijzen u de weg naar
betrouwbare vakspecialisten. En als u dat wilt nemen
we u alle rompslomp uit handen. Dat kan ook in een
buurtproject. Kom eens vrijblijvend langs.

De zorg in Nederland is de afgelopen jaren enorm
veranderd. Veel ouderen realiseren zich niet dat
de verzorgingshuizen aan het verdwijnen zijn en
verpleeghuizen alleen ouderen opnemen met zeer
ernstige gebreken. Zij zijn dus gedwongen langer
zelfstandig thuis te blijven wonen en moeten
daarom in een vroeg stadium bedenken of hun
woonsituatie daarvoor wel geschikt is. De Vrijwillige
Woonvoorlichters Ouderen (VWO’s) gaan bij ouderen
op huisbezoek en nemen dan aan de hand van een
checklist alle relevante onderwerpen door. Meer
informatie vindt u op www.voa-aalsmeer.nl. Of kom
langs op de WOONdag.

WWW.WESTEINDER.NL

Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK) staat
op de WOONdag aanstaande zaterdag. Wij geven
huurders en woningzoekenden advies over huurzaken.
U kunt ook uw mening kwijt over huurkwesties, die
wij dan weer doorspelen in ons netwerk. HAK is de
belangenbehartiger van huurders. HAK, voor en door
huurders in Aalsmeer en Kudelstaart.

www.raadschelders-verzekeringen.nl
Einsteinstraat 115
1433 KH Kudelstaart
Telefoon 0297 - 320003
Telefax 0297 - 340864

ING Bank 52.10.68
ING Bank 67.64.31.119
K.v.K. 340.53.593
info@raadschelders-verzekeringen.nl

Het project Brand Veilig Leven (BVL)
is vijf jaar geleden opgestart in
Amsterdam-Amstelland. Het houdt in dat bewoners
een bezoek kunnen krijgen van de brandweer met
als doel informatie te krijgen over brandpreventie
en veiligheid en wat te doen bij brand. Als mensen
in hun woning nog geen werkende rookmelder
hebben, dan wordt/worden er alsnog 1 of meerdere
rookmelder(s) geplaatst. Dit alles is geheel kosteloos.
Een bezoek aanvragen kan via tel. 020-5556000 of
e-mail: samenbrandveilig@brandweeraa.nl.
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Duurzaam wonen
Energietransitie
Alle Aalsmeerse
woningen aardgasloos
in 2040
Het klimaat verandert door steeds
hogere CO2 concentratie in de
atmosfeer en de gaskraan in Groningen
gaat langzaam dicht. De gemeente
heeft daarom voor heel Aalsmeer de
ambitie uitgesproken om in 2040
fossielonafhankelijk te zijn. Voor de
verwarming van de huizen betekent dit
dat we moeten overstappen van aardgas
op CO2-arme alternatieven. Hoe pakken
we deze energietransitie aan?

‘Om onze ambities te
bereiken, hebben we
iedereen nodig’
‘Duurzaamheid staat bij de gemeente Aalsmeer
bovenaan de agenda. Met name sinds het
Klimaatakkoord van Parijs in 2015, waarbij 195
landen afspraken de opwarming van de aarde
onder de 2 graden Celsius houden. Dat is niet
alleen een taak voor de Rijksoverheid, maar ook
voor ons als lokale overheid. We hebben op dit
vlak een stevige opgave. Zo moeten we in 2040
we een fossielvrije gemeente zijn. Dit willen we
bereiken via drie lijnen. Als we het hebben over
nieuwe projecten, willen we ervoor zorgen dat
alle nieuwe woningen energieneutraal zijn. Zo
willen we dat de woningen op het VVA-terrein
verwarmd worden met restwarmte van het
datacentrum van KPN. In de Polderzoom fase
2 streven we ernaar alle woningen aardgasloos
of liever nog energieneutraal te maken. De
tweede grote opgave betreft de bestaande
bouw. Alle bestaande woningen moeten voor
2040 aardgasloos zijn. We werken nu aan een
Energiestransitieplan, dat begin 2018 wordt
aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin geven
we per wijk aan, hoe we de woningen van
het aardgas af kunnen krijgen. Tegelijkertijd
moeten we de bestaande woningen ook
verduurzamen, immers voor energie die je
niet gebruikt, hoef je ook geen alternatief
te zoeken. Hiervoor hebben we onder andere
prestatieafspraken gemaakt met Eigen Haard.
Verder hebben we een Duurzaamheidsfonds
opgericht, dat duurzame initiatieven
ondersteunt van VVE’s en groepen inwoners.
Particuliere woningeigenaren kunnen gebruik
maken van twee energieloketten: Sienergie
en het regionaal energieloket. Uiteraard
nemen we als gemeentelijke organisatie ook
onze verantwoordelijkheid: we willen in 2030
onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Zo willen we het zwembad verwarmen via een
warmtenet, ligt het dak van de sporthal vol
met zonnepanelen en gaan we binnenkort
het gemeentehuis en de Oude Veiling
verduurzamen. Het duurzaamheidsbeleid van
de gemeente komt terug in alle onderwerpen
en portefeuilles. Duurzaamheid zorgt voor
een toekomstbestendig Aalsmeer. Maar als
gemeente kunnen we dit niet alleen. Het gaat
om een grote opgave en complexe materie,
die we samen met inwoners, bedrijven
en maatschappelijke organisaties moeten
oppakken. We moeten toe naar een andere
manier van denken en daarbij hebben we
iedereen nodig.’

Gemeente Aalsmeer start
Duurzaamheidsfonds
Begin oktober is de gemeente Aalsmeer gestart
met het Duurzaamheidsfonds. Hiermee wil de
gemeente initiatieven van bedrijven, organisaties
en groepen bewoners stimuleren, die bijdragen aan
het verduurzamen van woningen. Het fonds heeft
ruim 400.000 euro beschikbaar voor de komende
twee jaar en is bedoeld voor projecten gericht op
groepen particuliere woningen, bijvoorbeeld de
huiseigenaren in een straat of wijk of VVE’s. Dus niet
voor individuele woningeigenaren.
Via het Duurzaamheidsfonds subsidieert de gemeente
ontwikkelkosten van verduurzamingsprojecten, zoals
een haalbaarheidsonderzoek. Enkele voorbeelden
van activiteiten: een collectief zonnepanelenproject
of het nemen van isolatiemaatregelen door een
VVE. Wethouder Robbert-Jan van Duijn: ‘Dit fonds is

Carina Dijkhuis is op de WOONdag van 13.00 tot 15.00
uur aanwezig. Om 14.00 uur geeft zij een presentatie.
Of kijk op: www.aalsmeer.nl/duurzaamheidsfonds

‘Aardgasloos is mogelijk, maar nog wel
lastig te realiseren’
‘Afgelopen jaren hebben we geprobeerd ons huis zo
energiezuinig mogelijk te maken. We zijn begonnen
met ons huis te isoleren en daarna hebben we
zonnecellen geplaatst. Nu zijn we bezig met het
aardgasloos maken van onze woning. Dat is niet
zo simpel voor een bestaand huis, er zijn nog geen
kant-en-klare oplossingen. Ik heb heel wat moeten
uitzoeken. Het begint met een warmtepomp. Daarvan
zijn er verschillende soorten. Wij hebben gekozen
voor een elektrische luchtwaterwarmtepomp,

eigenlijk een omgekeerde airco. Dat klinkt niet
moeilijk, maar in de praktijk is dat toch best lastig.
Je moet de radiatoren aanpassen, de capaciteit van
de warmtepomp berekenen, de dikte van de buizen
aanpassen... Ik ben al een half jaar bezig om dit
systeem voor ons huis precies pas te maken. Er zijn
nog maar weinig leveranciers die ervaring hebben
met het plaatsen van warmtepompen. Uiteindelijk
zijn we terecht gekomen bij ThuisBaas, een sociale
onderneming en een initiatief van stichting Urgenda.
Ik ben een van hun eerste klanten en zij hebben mij
goed geadviseerd. Overigens word je van de aanleg
van een warmtepomp niet rijk. Maar na 15 tot 20 jaar
heeft dit systeem zichzelf toch wel terug betaald. In
december wordt alles aangelegd. Met de energie die
ik opwek via zonnepanelen en winddelen, heb ik ruim
voldoende energie om het systeem te laten draaien.
Althans, dat moet nog wel blijken in de praktijk.
Vanaf volgend jaar is ons huis dus klimaatneutraal.’

Meer informatie over aardgasloos, kunt u
tijdens de WOONdag verkrijgen bij de stand
van de gemeente Aalsmeer.

Leo Bakker, inwoner Kudelstaart
Leo staat zaterdag 4 november op de WOONdag
om zijn ervaringen te delen.

Wethouder Jop Kluis

Plannen voor verduurzaming?
Ga langs het energieloket van Sienergie

Eigen Haard gaat oudere huurwoningen verduurzamen
De gemeente Aalsmeer heeft prestatieafspraken
gemaakt met woningcorporatie Eigen Haard en
de bewonersraad om oudere huurwoningen te
verduurzamen. Eigen Haard zorgt ervoor dat voor
2022 alle woningen met energielabel E, F en G naar
energielabel C zijn gebracht. In 2017 /2018 worden

nodig, omdat we hebben gemerkt dat goede ideeën
of initiatieven niet altijd van de grond komen.
Bijvoorbeeld omdat er eerst haalbaarheidsonderzoek
moet worden gedaan of er voorfinanciering moet
plaatsvinden. Voor de uitvoering van activiteiten
kunnen we een lening verstrekken.’ De gemeente
heeft een Aanjager Duurzaamheidsfonds aangesteld
(Carina Dijkhuis), die initiatiefnemers adviseert
bij het opstellen van een subsidieaanvraag of
lening. Ook kan zij hen in contact brengen met
mogelijke samenwerkingspartners op het gebied van
duurzaamheid.

Het gaat bij de energietransitie om twee dingen,
zegt André van der Poel, beleidsmedewerker
duurzaamheid van de gemeente Aalsmeer. ‘We
moeten van het aardgas af én tegelijkertijd
moeten we de elektriciteitsvraag verduurzamen.
Voor verwarming van woningen kan gekozen
worden voor leidingnetten die de warmte
transporteren afkomstig van duurzame bronnen.
Waar dit niet de meest voordelige oplossing
is, kan gekozen worden voor all-electric
oplossingen; zonnepanelen in combinatie
met warmtepompen in plaats van de cv-ketel.
Kortom, de energietransitie grijpt in achter
iedere voordeur.’ In maart 2017 zijn de eerste
dertig gemeenten, waaronder Amsterdam,
gestart met de Green Deal Aardgasvrije Wijken,
vertelt André. “De partijen die de Green Deal
hebben ondertekend, worden ondersteund door
maatschappelijke organisaties en bedrijven om
met name bestaande wijken van het aardgasnet
los te koppelen. Dat is echt nog pionieren.
Wij kunnen straks leren van hun kennis en
ervaringen.” Volgens André moeten we vooral
snel duidelijk krijgen voor welke duurzame
energiebronnen we kiezen. ‘In 2018 maken
we een Energietransitieplan op basis van een
verkenning die de Provincie Noord-Holland nu
laat uitvoeren. Dan zal langzamerhand duidelijk
worden wat we gaan doen. De energietransitie
is een enorme klus, maar geen onmogelijke
opgave. Wij zien de energietransitie vooral als
een kans: voor het milieu, de lokale economie
en de portemonnee van de inwoners.’

in Aalsmeer 334 woningen aangepakt. Het gaat om
flinke renovaties: onder andere isolatie van dak,
wanden, gevels en/of vloer en het plaatsen van
isolatieglas. Voor huurders is dit goed nieuws: het
levert hen meer wooncomfort op én het is goed
voor hun portemonnee.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw
wooncomfort te verhogen en uw energierekening te
verlagen? Bent u koude voeten, tocht en optrekkend
vocht zat? Zoekt u een betrouwbare partner die u
zonder commerciële bijbedoelingen onafhankelijk
kan voorlichten, adviseren en zo nodig begeleiden.
Dan bent u bij het Energieloket van Sienergie aan het
juiste adres. Sienergie is een onafhankelijke ideële
stichting zonder winstoogmerk. Wij informeren en
adviseren woningeigenaren, huurders en ondernemers

over alles wat te maken heeft met energie besparen
met o.a. woningisolatie en duurzame installaties,
energie opwekken met zonnepanelen, energieneutraal
wonen en wonen zonder aardgas. Aan het Energieloket
van Sienergie helpen onze deskundige energieadviseurs
u ook graag met subsidie- en leningaanvragen en
wijzen u de weg naar betrouwbare vakspecialisten. En
als u dat wilt nemen we u alle rompslomp uit handen.
Dat kan ook in een buurtproject. Kom een vrijblijvend
langs of kijk op www.sienergie.nl.
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Handbal Eerste Divisie

Veldrijders kunnen weer aan
de bak in Nes en Ouderkerk

Dames 1 wint van Bevo!
Aalsmeer - Een spannende ‘pot’
handbal kregen de bezoekers afgelopen zaterdag 28 oktober te zien
in De Bloemhof. Dit keer waren het
niet de heren 1 die voor spektakel
hebben gezorgd, maar de dames
1. Het team van FIQAS speelde tegen de dames van Herpertz/Bevo
uit Panningen. De Aalsmeerse dames staat op de negende plaats in
de Eerste Divisie en de tegenstander op plek tien. Het onderlinge verschil was slechts twee punten, dus
dat het spannend zou worden was
vooraf bekend. De Aalsmeer dames
waren vastberaden om in eigen huis
te winnen en hebben het waar ge-

maakt. Eindstand 28-21. Bevo werd
met verlies terug naar Panningen
gestuurd.
BeNe League heren 1
De heren 1 had afgelopen weekend
vrij omdat de BeNe League even stil
lag in verband met wedstrijden van
het Nederlands Herenteam. Aanstaande zaterdag 4 november pakken de FIQAS mannen de draad
weer op met een uitwedstrijd bij KV
Sasja in Antwerpen. De eerstvolgende thuiswedstrijd is zondag 12
november en dan is Kras Volendam
vanaf 15.45 uur de tegenstander in
De Bloemhof.

Dames 1 van FIQAS in actie tegen Bevo. Foto: www.kicksfotos.nl.

IJsclub De Blauwe Beugel
op schaatsweek in Inzell
Rijsenhout - Afgelopen week waren 35 leden en ouders van ijsclub
de Blauwe Beugel in het Zuid Duitse plaatsje Inzell, het mekka voor de
schaatsliefhebber. Sinds 2011 heeft
Inzell een overdekt ijsstadion en deze baan vormde het toneel voor veel
uren schaatsplezier. ’s Ochtends
werd er door de meeste leden geschaatst, en ’s middag werd er een
mooie tocht op de mountainbike
verreden in twee groepen. De snelle voor een grote tocht en de jeugd
met enkele ouders voor een korter

rondje. En tevens was er een aantal
die gewandeld heeft of met de gondel omhoog de berg opgegaan zijn.
Op de woensdag wordt er jaarlijks
gestreden om de Atje Keulen Deelstra bokaal. Franca Baars werd hier
knap derde in de categorie pupillen E, wat haar en podiumplaats opleverde. IJsclub de Blauwe Beugel
probeert deze traditie sinds het 75
jarig bestaan in 2004 voort te zetten
en tot op heden is er nog voldoende deelname om er een geslaagde
week van te maken.

Training in het bos

AVA-jeugd bereidt zich
voor op cross-seizoen
Aalsmeer - Omdat het cross-seizoen er aan komt zijn afgelopen
zaterdag 35 jeugdleden van Atletiek Vereniging Aalsmeer in het bos
gaan trainen onder leiding van de
AVA-jeugdtrainers. De leeftijd varieerde van 5 tot 15 jaar, waardoor
in verschillende groepen op en rond
de heuvel getraind is.
Aan het einde van de training is een
gezamenlijk spel in wedstrijdvorm
gedaan om het saamhorigheidsgevoel te vergroten. Moe maar vol-

Klaverjassen bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 26 oktober was er weer een gezellige
speelavond bij Oostend. Er is flink
gestreden om de hoogste eer. De
eerste plaats was voor de heer P.
Schuit met 5610 punten, op twee
is K. Kooiman geëindigd met 5248

daan ging de hele groep terug naar
de kantine waar frites, een snack,
maar ook gezonde wortels, komkommers en tomaatjes stonden te
wachten. De kinderen zullen heerlijk geslapen hebben en hadden gelukkig ook een extra uurtje vanwege wintertijd.
De eerste cross is zaterdag 4 november aanstaande in Uithoorn
waar hopelijk weer goede prestaties
neergezet gaan worden, maar waar
het vooral ook gezellig moet zijn.

punten en op drie Joke van der
Stroom met 5243 punten. De marsenprijs was ook voor de heer
Schuit met 3 marsen en de poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw van
Bemmelen met 3478 punten. De
volgende speelavond is op donderdag 9 november in Het Middelpunt
aan de Wilhelminastraat. De zaal
gaat open om 19.30 uur en de aanvang van het kaarten is om 20.00
uur precies.

Na afloop van de wedstrijd liggen de schepen weer in de haven van Workum.
De Nooit Volmaakt (de zeilen drogend) ligt hier naast de winnaar, de Verwisseling.

Tjalk ‘Nooit Volmaakt’ uit
Aalsmeer 2e in Strontrace
Aalsmeer - Na iets meer dan 44
uur varen, kwam plaatselijk trots en
historisch zeilschip ‘Skûtsje Nooit
Volmaakt’ woensdag 25 oktober als
tweede terug in de haven van Workum (Friesland). De Strontrace is
een meerdaagse zeilwedstrijd voor
traditionele zeilende vrachtschepen.
De deelnemers aan de Strontrace
varen dezelfde route als de schepen die begin vorige eeuw koemest
van de Friese Zuidwesthoek naar
de geestgronden achter de duinen
bij Warmond en Hillegom brachten. Nu brengen de schepen vanuit Workum als symbolische vracht
5 zakken gedroogde koemest naar
Warmond. Na een tussenstop van
een uur in Warmond, vertrekken de
schepen weer naar het Friese Workum, met een zak bloembollen als
retourvracht. Het gebruik van de
motor is tijdens deze wedstrijd niet
toegestaan.
“Hoogste resultaat”
Schipper Rob Ligtenberg: “Van de
15 Strontraces die ik heb gevaren, was dit mijn hoogste resultaat
ooit. De keuze om op de heenreis
de lange route over Lelystad te nemen pakte heel goed uit. Volgens
de weersverwachting zou de wind
maandagavond naar het zuiden
gaan. Dat gebeurde ook en daarom
zaten wij vlak onder de Oostvaardersdijk precies op de juiste plek,
waardoor we zonder vaak overstag
te hoeven gaan, Amsterdam konden bezeilen.” Daarbij kwam dat de
schepen die voor de kortere route via Enkhuizen hadden gekozen
op de heenreis, in een windstilte terecht gekomen waren.
Net op tijd voor Bosrandbrug
In Amsterdam aangekomen, begon
een ware inhaalrace voor de bemanning, die onder andere bestond
uit de Aalsmeerders Germon Kamperman, Bas van Tol en zijn vader
Witte van Tol. Het eerste schip waar
de ‘Nooit Volmaakt’ achteraan ging
was de ‘Willem Jacob’, met zo’n 33
meter lengte over alles het grootste
schip van de vloot. Samen met deze klipper waren zij bij Schiphol net
op tijd om de Bosrandbrug te halen,
die van 7 tot 9 uur dicht zou gaan.
Uiteindelijk lukte het de ‘Nooit Volmaakt’ om de ‘Willem Jacob’ voorbij te gaan. Bij de Blauwe Beugel bij
Rijsenhout kreeg de bemanning de
‘Nynke’ - op dat moment de nummer twee in de wedstrijd - in het
oog. Dat zij de ‘Nynke’ daar al zagen, hadden ze niet verwacht. Dit
was een enorme opsteker, want de
‘Nynke’ had de kortere route over

Enkhuizen genomen. Kortom, de
‘Nooit Volmaakt’ had een enorme
winst geboekt.
Mede door de lokale bekendheid
van schipper en bemanning op de
Kagerplassen, lukte het de ‘Nooit
Volmaakt’ om uiteindelijk als tweede in Warmond aan te komen en de
vracht af te leveren. Toen restte alleen nog de terugreis naar Workum.
Het was inmiddels hard gaan waaien. Dit leidde tot een snelle terugweg via Haarlem, Spaarndam, Amsterdam, Enkhuizen en uiteindelijk Workum, waar zij op woensdagochtend rond 9 uur aankwamen.
Dat was zo’n 4 uur na schipper Bas
Krom van de ‘Verwisseling’, die de
Strontrace voor de derde keer op rij
op zijn naam schreef.
Duiker Daan bracht redding
Het had niet veel gescheeld of de
‘Nooit Volmaakt’ had Workum niet
gehaald. Bij het binnenvaren van
de Oranjesluis in Amsterdam moest
er namelijk even achteruit geslagen
worden. Hierbij kwam een lijn van
het drijfanker in de schroef en vervolgens verdween het drijfanker volledig onder water. De motor sloeg af
en was niet meer aan de praat te
krijgen. Goede raad was duur. Gelukkig was Daan Tas nog net wakker en na kort overleg pakte hij
zijn duikspullen, stapte in zijn auto
en reed ermee naar de Oranjesluizen. Na ongeveer drie kwartier onder water, lukte het hem uiteindelijk
om de schroef lijn- en drijfankervrij
te maken. Tot grote opluchting van
schipper en bemanning kon de motor weer gestart worden en kon de
‘Nooit Volmaakt’ de wedstrijd vervolgen. Op www.varenmetdenooitvolmaakt.nl staat een uitgebreid
verslag van de Strontrace 2017.
Duiker Daan Tas die het drijfanker uit
de schroef heeft gehaald

Kaartavond bij
BV Hornmeer

Bingo-avond bij
BV De Pomp

Aalsmeer - Komende vrijdag 3 november is er weer kaarten bij Buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is
van harte welkom in het buurthuis
aan de Dreef. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en inschrijving. Het koppelkaarten op vrijdag 27 oktober is gewonnen door Wim Spring int Veld
en Rijk van Egdom met 5086 punten. Siem Burgers en Ben Johannessen werden tweede met 5050
punten. En Piet Gortzak en Fred
Maas met 4994 punten derde. De
poedelprijs was voor Miep Bloemen
en Krijna Verhoef met 3933 punten.

Aalsmeer - Op woensdag 8 november is de maandelijkse bingo weer.
Buurtvereniging de Pomp houdt
meestentijds de tweede woensdag
van de maand haar bingo in ’t Baken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00
uur is iedereen van harte welkom,
lid of geen lid, jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop. Er
worden 10 rondes gespeeld met gevarieerde prijzen en 1 hoofdprijzenronde met 2 waardevolle hoofdprijzen. Om het geld hoeft u het niet te
laten, want het rendement is altijd
hoger dan uw inleg, is het niet qua
prijzen, dan wel qua gezelligheid!
Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van
de vereniging, Caroline Ramp via
0297-344107.

Kwart marathon
De kwart marathon afgelopen zaterdag 28 oktober is gewonnen door
Marja Joore met 10.057 punten. Op
twee Eddy Zijlmans met 9941 punten en op drie Krijna Verhoef met
9838 punten. Dan is er ook natuurlijk
de poedelprijs en die was voor Irma
Mandemaker met 7826. Al met al een
zeer geslaagd klaverjas evenement.

Aalsmeer - De volgende OVAKsoos is op woensdag 8 november
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
in de Gerberastraat. Het kaarten op
25 oktober is gewonnen door Wim
Reuling met 5280 punten. Op twee
is Tom Verlaan geëindigd met 5190
punten, op drie Ruud Bartels met
5039 punten en op vier Gerda van
Leeuwen met 4992 punten.

Nederlandse handbalheren
winnen eerste 2 duels

Aan kop
Op zondag 29 oktober speelde de
ploeg van Erlingur Richardsson de
uitwedstrijd tegen België in Leuven. Ook deze wedstrijd is gewonnen, wel nipt met 25-26. Nederland gaat nu aan kop in de poule.
De WK-kwalificatie wordt vervolgd
in de eerste twee weken van januari
2018. Nederland treft Turkije als eer-

omkleedgelegenheid is er in het
Dorpshuis in Nes. Uiteraard zullen
alle regionale favorieten in Nes aan
de Amstel aanwezig zijn. De Nesser Cross en de Ouderkerker Cross
maken onderdeel uit van de veelbezochte Amsterdamse Crosscompetitie: een serie van twaalf wedstrijden
in de regio Groot-Amsterdam waarin menig Amstelrenner goed scoort.
Zo waren er in de eerste drie al podiumplaatsen voor Amstelrenners
als Judith Jelsma en Aagtje Dijkman bij de Dames, Hamish Morrin
en Patrick Molenaars bij de Masters, Nieuweling Tristan Geleijn en
ook junioren als Owen Geleijn, Niek
Voogt en Victor Broex, Verdere informatie op www.wtcdeamstel.net.

Wim winnaar bij
OVAK-soos

Kwalificatiewedstrijden WK 2019

Aalsmeer - De Nederlandse handbalheren zijn de kwalificatie voor
het WK 2019 in Denemarken en
Duitsland uitstekend begonnen. De
ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson klopte afgelopen woensdag 25 oktober Griekenland overtuigend met 29-20. Het was 31 jaar geleden dat Oranje deze tegenstander
met zo’n groot verschil klopte. In de
selectie van het Nederlandse herenteam een bekende voor Aalsmeer.
De handballer Jeffrey Boomhouwer
is in de ploeg opgenomen. De van
oorsprong Aalsmeerder handbalt
momenteel in het team MT Melsungen in Duitsland. Zijn broer Robin
Boomhouwer heeft ook in het buitenland gespeeld, maar maakt sinds
begin dit seizoen weer deel uit van
de selectie van FIQAS Aalsmeer Heren 1.

Amstelland - De komende weken
kunnen de Veldrijders en mountainbikers weer twee keer aan de bak
in plaatselijke veldritten. De Ouderkerker Cross vindt dit jaar plaats op
zondag 26 november, maar op zondag 5 november is ook al de mooie
Nesser Cross. In Nes aan de Amstel kunnen de crossers komende
zondag al hun hart ophalen op een
route door het dorp, over en langs
de Ringdijk en het parkje achter
de kerk. De Jeugd start in Nes om
13.00 uur en dan kan ook de plaatselijke Jeugd van start. Om 14.00
uur start daarna de 40+klasse; en
de dag wordt even na 15.00 uur afgesloten door de renners van 15 tot
39 jaar en de dames. Inschrijven en

ste op donderdag 4 januari. Het duel
wordt gespeeld in Aksaray in centraal Anatolië. Op 7 januari speelt
Nederland in eigen land, in Sittard,
tegen Turkije, op donderdag 11 januari is Griekenland in Athene de
tegenstander en zaterdag 13 januari komt België naar Sittard.
Kwalificatie voor WK
Het Nederlands Herenteam is voor
de kwalificatie van het WK 2019 in
Duitsland en Denemarken ingedeeld in een poule met België, Griekenland en Turkije. De winnaar van
de groep plaatst zich voor de WKplayoff in juni 2018. De tegenstander daarin is een ploeg die zich via
het Europees Kampioenschap 2018
in Kroatië niet rechtsreeks heeft geplaatst voor het WK. De winnaar
over twee duels kwalificeert zich
voor het wereldkampioenschap
2019 in Denemarken en Duitsland.
De speelplaatsen zijn Herning, Kopenhagen, Berlijn, Hamburg, Keulen en München. Terwijl Nederland
de eerste wedstrijd tegen Griekenland afgelopen woensdag 25 oktober met ruime cijfers wist te winnen,
waren de Turken en de Belgen elkaars gelijken. Deze wedstrijd eindigde in 27-27.

Klaverjassen bij
de Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub de
Geluksvogels het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis vanaf 20.00 uur. Op 25 oktober
werd Arie Zethof eerste met 5698
punten, Joop Oostwaard tweede
met 5272 punten en Bert van der Jagt derde met 5255 punten. De poedelprijs was deze week voor Ria van
der Laan met 3390 punten

Kaartavond bij
Ons Genoegen
Aalsmeer - Dinsdag 7 november
organiseert kaartclub Ons Genoegen weer een gezellige speelavond
in het Hofplein aan de Clematisstraat, ingang van het Kloosterhof.
Aanvang is 19.30 uur. Zaal open
vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is
3 euro, inclusief koffie of thee. Iedere kaartliefhebber is welkom. Bij het
klaverjassen tijdens de vorige kaartavond heeft Truus van der Helm met
5288 punten de eerste prijs behaald.
Op twee Ferry Goede met 5151 punten en op drie Ria Bos met 5110
punten. De poedelprijs was voor
Engeltje Jongkind met 3332 punten. Bij het rummicuppen was Antje
Herder met 28 punten de winnaar.
De poedelprijs ging hier naar Rita
Wiebes met 181 punten.

Klaverjassen bij
Ons Aller Belang
Aalsmeer - Op dinsdag 7 november 2017 gaan de leden van Ons Aller Belang weer klaverjassen in het
Parochiehuis aan de Gerberastraat.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het
kaarten begint om 20.00 uur. Na
drie spellen zal er weer de bekende verloting zijn met mooie prijzen.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout - De volgende speelavond van Sjoelclub Rijsenhout is
op donderdag 9 november in dorpshuis de Reede aan de Schouwstraat.
Aanvang is 19.30 uur. De competitie
avond op 26 oktober is in de hoofdklasse gewonnen door Thomas van
Brakel, Op plaats twee Rien Ravensbergen en als derde Corrie Balder. Leo van Faassen gooide zich in
de A-klasse naar een eerste plaats
met een mooie score. Als tweede
Elisa Arendse en op drie Gert Lanser. In klasse B was Wim Romijn oppermachtig, Op plaats twee Marjo
Siim en als derde Hans Schijf. Astrid Overbeek werd nipt winnaar in
de C-klasse,met een punt minder
werd Els van der Linden tweede en
op drie Brigitte Hoogeboom.

Trudy en Riet
winnen bij soos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Op
donderdag 26 oktober is het jokeren gewonnen door Trudy Knol met
217 punten. Gerard de Wit werd met
240 punten tweede en Bets Teunen
met 358 punten derde. Het klaverjassen is gewonnen door Riet Pothuizen met 4900 punten. Op twee is
Huub Bouwmeester geëindigd met
4859 punten is Greet de Jong is derde geworden met 4770 punten. De
poedelplaats deze week is voor Piet
van As met 3545 punten Belangstelling voor deze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken.
Nieuwe gezichten zijn altijd welkom.
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

