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HERDENKINGSBIJEENKOMST
‘’SAMEN ROND LICHTJES EN NAMEN’’
OP BEGRAAFPLAATS AALSMEER
Op zondag 4 november om 16.00 uur is de traditionele herdenkingsbijeenkomst in de aula van begraafplaats Aalsmeer.
Voorganger Susan van Agten 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 en wordt er bij
iedere naam, een kaarsje ontstoken. De bijeenkomst is voor
iedereen toegankelijk en inlopen kan vanaf 15.30 uur.

Binnenkort participatie met omwonenden en ondernemers

Machinepark: Van ruimte naar een
ontmoetingsplek in Oosteinde

1 0 0% ser vic e!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Aalsmeer - De gemeente en Green Park Gebiedsontwikkeling BV
starten binnenkort samen met omwonenden en ondernemers
aan de uitwerking van ideeën voor de inrichting van het Machinepark. Het Machinepark gaat de groene en blauwe afscheiding
vormen tussen de woonwijk Oosteinde en het bedrijventerrein
Green Park Aalsmeer en wordt ‘omgetoverd’ tot een verblijfsgebied voor omwonenden en ondernemers.

Miele specialist

Eigen technische dienst

Ook het terrein rond sporthal De
Bloemhof maakt onderdeel uit
van het Machinepark. De stichting Leefomgeving Schiphol
(SLS) stelt geld ter beschikking
voor het uitwerken van het Machinepark samen met de omgeving.

gewoon niet meer weg wilt? Hoe
maak je van een weg, een plein of
een niet gebruikte parkeerplaats
een park waar je kunt genieten
en elkaar kunt ontmoeten? Binnenkort ontvangen direct aanwonenden en ondernemers die
VOOR HET
in de buurt van het MachineOFFICIËLE
park gevestigd zijn een uitnodiMeedenken
ging om mee te doen aan de parGEMEENTENIEUWS
Uw specialist
voor 6
onder meer:
Hoe van een stukje openbare ticipatie. Tijdens een bijeenkomst
ZIE PAGINA
ruimte en plek te creëren waar je gaan bewoners, ondernemers
wat langer wilt blijven, en soms en betrokkenen het gebied op
Autoschadeherstel

tien plaatsen bekijken en ervaren. “Hoe was het hier, hoe is het
nu en hoe kan het worden?” Het
doel is om het park te programmeren en te ontwerpen met inbreng van de directe gebruikers.
Natuur vergroten
Doel is om het aanbod en de
toegankelijkheid van natuur en
groen in Aalsmeer te vergroten,
wandelmogelijkheden toe te
voegen en ontmoeting en interactie tussen inwoners en ondernemers te bevorderen. Wie interesse heeft om mee te denken en
te doen, kan zich nu reeds aanmelden via info@placemakingplus.com. Voor meer informatie
kan gekeken worden op de website van Green Park Aalsmeer.

Uw specialist voor onder meer:
Uw specialist
voor onder meer:
Ruitherstel

het Jaar is gesplitst in ‘onderneming klein’ (minder dan 20 werknemers) en ‘onderneming groot’
(vanaf 20 werknemers). De winnaars krijgen een cheque van respectievelijk 750 en 1.000 euro,
die gedoneerd dient te worden
aan een goed lokaal initiatief naar
keuze. De Starter van het Jaar
wordt beloond met een cheque
van 500 euro, die mag worden
gebruikt voor een innovatie in
het bedrijf of eveneens geschonken mag worden aan een goed
doel. En de drie winnaars krijgen
een blijvende herinnering in de
vorm van een bokaal.
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ADVERTEREN?

Telefoon (020) 647 8001 • E-mail info@abspijnaker.nl

De presentatie tijdens de finale-avond van de verkiezing Starter en On- Belangstellenden welkom
derneming van het jaar is weer in handen van Ron Leegwater.
De finale-avond op vrijdag 2 november in Studio’s Aalsmeer start
om 19.00 uur met een netwerkmoment in The Big Apple en vanaf 20.30 uur begint het hoofdprogramma in de theaterzaal. Beleef
deze spannende avond mee en
geniet van de filmpjes die zijn gemaakt bij de genomineerde bedrijven, top entertainment, live
Aalsmeer - Vrijdagavond 2 novem- in het zonnetje worden gezet. Voor muziek en alle gelegenheid om
ber is de feestelijke finale van de deze alweer vijfde editie is in sep- met elkaar te netwerken. De preverkiezing Starter en Onderneming tember een voorronde gehouden sentatie van deze avond is in hanvan het jaar in de theaterzaal van en door een deskundige jury zijn den van Ron Leegwater. BelangStudio’s Aalsmeer. Om de twee jaar vervolgens de genomineerden ge- stellenden zijn van harte welkom,
organiseren de gemeente en On- kozen en met een bezoek vereerd. de toegang is gratis. Aanmelden
dernemend Aalsmeer deze verkieis wel verplicht en dit kan via de
zing, waarbij bijzondere bedrijven Cheque en bokaal
aanmeldbutton op de website:
en beginnende ondernemers extra De categorie Onderneming van www.ondernemendaalsmeer.nl.

abspijnaker.nl
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GEEN KRANT?
0251-674433

Feestelijke avond met entertainment

i da finale ve ie in
Onderneming en Starter

val plaatsgevonden aan het einde van de Aalsmeerderweg, nabij het tuincentrum. Een getuige
zag een man naast zijn snorfiets
liggen en sloeg alarm. De hulpAalsmeer - Op vrijdag 26 ok- diensten zijn direct ter plaattober om zeven uur in de och- se gegaan. De man, een 56-jatend heeft een eenzijdig onge- rige inwoner, heeft waarschijn-

aa ie en i
na valpartij

lijk een stoeprand geraakt of is
onderuit gegaan door de werkzaamheden aan het fietspad
hier. De politie doet onderzoek
naar de exacte oorzaak. De inwoner is met hoofdletsel per
ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

Kaars opsteken voor een dierbare
Vanaf vrijdag 26 oktober zijn de herdenkingsweken op begraafplaats Aalsmeer van start gegaan. In deze periode rond
Allerzielen kunnen belangstellenden op een speciale plek
vlakbij de ingang een kaarsje branden en een kaartje met een
herinnering of groet schrijven voor hun overleden dierbare(n).
Dit kan tot maandag 12 november.
Begraafplaats Aalsmeer ligt aan de Ophelialaan 232A te
Aalsmeer en is in beheer van begraafplaats Zorgvlied.

Nieuwe Meerbode
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Hartelust

De bijeenkomst wordt ondersteund door het vrouwenensemble Davanti uit Aalsmeer. Na afloop is men in de gelegenheid
om graven te bezoeken en wordt er een kopje koffie of thee
aangeboden. De bijeenkomst is gratis en aanmelden voor deze
bijeenkomst kan via: zorgvlied@amstelveen.nl

Inclus
eindeja ief
Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze kaartjearss

BEZORGERS/STERS
Aalsmeer: Oosteinderweg 251-417 en 254-394 (190 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Gemeente in actie voor nette
en veilige openbare ruimte
Aalsmeer - Al geruime tijd zien
de vrije aanplakzuilen in de gemeente er niet uit. Het exemplaar
bij de Spoorlaan is er misschien
nog wel het ergste aan toe. De
zuil lijkt het doelwit te zijn geweest van vandalen, maar ouderdom speelt in deze ook mee. De
gemeente heeft daarom besloten
deze zuil en nog vier andere borden, die de mogelijkheid geven
om affiches over activiteiten, concerten, e.d. vrij op te plakken, te
vervangen of te vernieuwen. De
zuil op het Praamplein wordt geheel vernieuwd.

gemeente treft om de openbare ruimte netter, schoner en veiliger te maken en te houden. Ook
is besloten om voertuigwrakken
aan te pakken, die op de openbare weg staan geparkeerd. Deze gaan verwijderd worden, zodat de plekken weer vrijkomen
als parkeermogelijkheid.
Wie in de buurt een voertuigwrak heeft staan, kan dit melden
bij de gemeente via e-mail info@aalsmeer.nl of telefonisch via
0297-387575.
Als het inderdaad om een voertuigwrak gaat, plakt de gemeente een sticker op het voertuig met
Voertuigwrakken
de aankondiging dat deze verwijDeze vervanging en vernieuwing derd gaat worden binnen enkele
is niet de enige maatregel die de weken.
Aanplakzuil met gat (sinds enkele maanden) in de Spoorlaan.
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Baan7 Jongerendienst
met Jacky Kroeske

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-326019 of
info@voa-aalsmeer.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Zondag 4 november
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met Maurice
Lubbers.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Generatiedienst voor
alle leeftijden. Babyoppas en
kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag Diensten om 10u. met
ds. M. Hogenbirk (afscheidsdienst) en 16.30u. met ds.
F.E. Schreuder uit Breukelen
(dienst in NGK). Oppasdienst
kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool. Woensdag 7 november Dankdag, dienst 19.30u.
met ds. C. van Atten.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u
Dienst met ds. Gerke van Hiele. Collecte: Run voor Syrië.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. J. van Dalen, Kudelstaart.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Organist: Joshua Prins. Woensdag 7
november Dankdag, dienst
19.30u. met ds. Z. de Graaf uit
Katwijk. Organist: J. Piet.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. M.J. Zandber-

gen. Organist: Rogier Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels. Om 19u. Baan7
Jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
diensten om 10u. met ds. J.W.
Ploeg uit Heukelum en 16.30u.
met ds. F. Schneider uit Breukelen, gez. dienst met CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk,
Stommeerweg. Vrijdag 17u. Allerzielen in Kloosterhof met N. Kuiper m.m.v. koor uit Vijfhuizen
en om 19.30u. Eucharistieviering in Karmelkerk m.m.v. Karmelkoor. Zondag om 9.30u.
Gezinsdienst m.m.v. kinderkoor in Karmelkerk. Vrijdag
om 17.30u. en zondag 14u.
Poolse dienst met Krzysztof in
Karmelkerk. Woensdag 7 november Eucharistieviering om
9.30u. in Karmelkerk.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Roemeens-orthodoxe Parochie:
Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Petru
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Gezinsdienst met ds. P.J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. en woensdag 7
november 19.30u. Diensten
met ds. J. van Dalen.
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Aalsmeer - Afgelopen week
heeft penningmeester Stef Holling van de OSA een cheque uitgereikt van 2.500 euro aan de
voorzitter van de Stichting MalaWeCare.
Een inwoner van Aalsmeer had
te kennen gegeven dat hij bij zijn
overlijden in plaats van bloemen
graag een gift voor een project in
Afrika wilde. Er is toen een bedrag
van 3.000 euro bijeen gebracht.
Met het bedrag van de OSA erbij

kan er 5.500 euro besteed worden in het St. Luke’s Hospital in
Malosa, Malawi. Wat daar nodig
is: opknappen van de verloskamers; schilderwerk, vervanging
van bedden, meubilair, gordijnen
en onder andere aanschaf beddengoed. Meer te weten komen
over de stichting MalaWecare
kan via: www.malawecare.com.
Voor meer informatie willen over
de OSA kan gekeken worden op:
www.osa-aalsmeer.nl.

i een om t elatie
i a ti i e m telland
Amstelland - Iedere relatie kent
lastige momenten, maar hoe
zorg je dat die momenten niet
belangrijker worden dan de leuke? In welke fase zit uw/jouw relatie? En wat kan je doen om je
relatie te beschermen? Participe
Amstelland organiseert op vrijdag 2 november een bijeenkomst
met de titel Relatie APK waar deze en andere onderwerpen worden besproken. De bijeenkomst
is gratis en vrijblijvend en wordt
geleid door maatschappelijk werkers van Participe Amstelland uit
Uithoorn en Aalsmeer. In een
kleine groep wordt gepraat over
onderwerpen die in elke relatie

Ontmoeting in
de Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 7 november van 9.30 tot 11.30 uur
is er inloop en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee bij de Oost-Inn. Ook
wordt van 9.30 tot 10.30 uur de
Taal-Inn gehouden. Komt u uit
het buitenland en wilt u het Nederlands beter leren verstaan en
spreken? Kom dan meedoen. Opgeven hoeft niet, maar kan wel
via het emailadres: taal-inn@hotmail.com. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Alle belangstellenden zijn welkom in de Oost-Inn
in de Mikado, aan de CatharinaAmalialaan 66. Voor inlichtingen:
0297-325636 of 0297-321636 of
kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Vrijdag 19u. Allerzielen door
uitvaargroep. Zondag 11u.
Dienst o.l.v. parochianen
m.m.v. jongerenkoor.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden
op
maandag in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98. Op 5 november om 20u. met ds. Ab Agtereek.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 13
november met Hoite Slagter
over Christus in de Psalmen.

voorkomen, zoals: ‘Het loopt niet
lekker met mijn partner, met wie
kunnen wij praten’. ‘Als de kinderen op bed liggen, is mijn energie weg’. ‘Eigenlijk voel ik mij
soms alleen en weet ik niet met
wie ik kan praten over mijn relatie’. Vrijdag 2 november van 15.30
tot 17.00 uur in Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de
Koningin Maximalaan 30 in Uithoorn (tweede verdieping). Voor
meer informatie en aanmelding
kan contact opgenomen worden met de maatschappelijk werkers van Participe Amstelland:
Maartje Warmenhoven via 0613324040 of m.warmenhoven@
participe.nu) en Kees Verhoeven
via 06-10649794 of k.verhoeven@
participe.nu.

alen van
o d a ie
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 2 november haalt
Show en Jachthoorncorps Kudelstaart samen met de schaatstrainingsgroep VZOD het oude
papier op. Gaarne de papiercontainers of dozen papier plaatsen
waar ook de vuilcontainers verzameld 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 frisdrank
pakken) voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle datums, nieuws of een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

Handwerken in
het Lichtbaken
Rijsenhout - Woensdag 7 november staat om tien uur in de
ochtend in het Lichtbaken aan de
Aalsmeerderweg de koffie en de
thee weer klaar. Neem een breiwerk, haken, patchwork of andere
hobby mee. Ook zonder dat, welkom hoor. Heb je leuke patronen
of iets gemaakt? Neem het mee!
Naast handwerken is het zeker
fijn zo (nieuwe) mensen te ontmoeten. Daarom iedereen uit Rijsenhout is hartelijk welkom! Voor
meer inlichtingen kan contact opgenomen worden met Adrie van
Limpt via 0297-320799 of met Gre
Tuinstra via 0297-331545.

Aalsmeerderbrug - Zondag 4
november is er om 19.00 uur
Baan7, de jongerendienst die
iedere eerste zondag van de
maand in de Levend Evangelie
Gemeente wordt gehouden. Jacky Kroeske zal spreken over de
bijbelse personage Mozes. Waarom was hij een held en welke levenslessen kunnen uit zijn leven
gehaald worden?
De spreekster heeft net als haar
man een brandende passie voor
God. Zij komt uit Puerto Rico, hij
is een geboren Nederlander. Na
vijf jaar werkzaam te zijn geweest
bij een kerk in Florida, kwamen

ze in 2013 naar Nederland om in
Amsterdam The River Church te
stichten. Nu is daar een bloeiende gemeente en bijbelschool en
reizen ze door heel Nederland om
het evangelie te vertellen.
Jongeren van 12 tot 20 jaar zijn
van harte welkom om eens op
Baan7 te komen kijken. De dienst
is eigentijds, met veel muziek en
een geweldige plek om meer over
God te leren en leeftijdsgenoten
te ontmoeten. Baan7 wordt gehouden in de Levend Evangelie
Gemeente aan de Kruisweg 55 in
Aalsmeerderbrug. Meer info is te
vinden op facebook.com/baan7.

Vermist: Quido!

COLOFON

Aalsmeer - Quido is een 14 jarige Britse korthaar. Door zijn opvallende vacht moet iemand toch
iets van hem vernomen hebben.
Het is een gecastreerde kater. Vermist vanaf Goudenregenstraat
sinds 15 oktober en hopelijk op
weg naar zijn oude huis in Kudelstaart. Hij is drie dagen na zijn
vermissing gezien bij het terrein
waar de pannenbar stond. Daarna mist ieder spoor. Mocht iemand Quido zien, laat het weten
of liever nog probeer hem vast te
houden. Zijn baasjes zouden het
heel erg op prijs stellen want hij
wordt heel erg gemist.
Danielle van Aken: 06-40565658.
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centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

a ie ontaine
voor Con Amore
Aalsmeer - Het 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 particulier en bedrijven. De opbrengst
komt ten goede van de koorkas.
Op maandag 5 november staat
de container klaar vanaf 10 uur
tot rond 19.00 uur. Voor inlichtingen: Arie Koningen, telefoon
0297 323847.

o fie in de

il

Kudelstaart - Op woensdag 7 november houdt de SOW gemeente
haar maandelijkse koffie inloop in
gebouw de Spil aan de Spilstraat
5, zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang
is gratis. Koffie en thee staan
klaar. Er zijn mogelijkheden om
een kaartje te schrijven aan zieke
mensen of om een gesprek van
mens tot mens te hebben. U/jij
komt toch ook en neem gerust iemand mee.

Viering dankdag
in Gezinsdienst
Rijsenhout - Op zondag 4 november wordt in de Ontmoetingskerk aan de Werf dankdag
gevierd met medewerking van
The Trumpets of the Lord onder
leiding van Rob van Dijk. In deze gezinsdienst gaat het over de
Toren van Babel. De dienst begint
om 10.00 uur en iedere belangstellende is welkom.

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 17.700
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.
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BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend”
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stellen
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.
Geslachtsnaam
Bukna
Djordjević
de Rooij

Voorletters
P.J.
R.
P.R.

GeboorteDatum
datum beschikking
24-01-1991
29-10-1987
18-03-1958

23-10-2018
25-10-2018
22-10-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd.
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal van het gemeentehuis.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN BALIE
BOUWEN & VERGUNNINGEN
Op dinsdag 13 november 2018 en dinsdag 27 nov 2018 is
de Balie Bouwen & Vergunningen in Amstelveen, voor vrije
inloop, geopend van 08.30 - 11.30 uur. De overige dagelijkse
openingstijden zijn ongewijzigd.
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.
- Stommeerweg 74, 1431 EX (Z18-010870), het vervangen
van een bestaande houten brug

-

Stommeerweg 131, 1431 EV (Z18-010950), het vervangen
van een bestaand gevelkozijn in de voorgevel
Clantstraat 6, 1433 NV (Z18-010978), het plaatsen van een
dakopbouw
Hornweg 77, 1432 GD (Z18-011092), het bouwen van een
bedrijfspand met units
Gemaalstraat 1, 1432JX (Z18-011098), het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Oosteinderweg 107a kwek, 1432AG (Z18-011109), het vervangen van twee kassen voor de teelt van snijbloemen

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Apollostraat 54, 1431 WT (Z18-008619), het maken van
een aanbouw aan de zijgevel en een vergunningsvrije
aanbouw aan de achterzijde van de woning
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure.
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Elzenlaantje 7, 1431 JG (Z18-003935), het plaatsen van een
dakkapel aan de voor- en achterzijde, het verhogen van
de nok van de garage, het vervangen van kozijnen en het
realiseren van gevelwijzigingen en een vergunningsvrije
aanbouw op de begane grond en het slopen van het dak
t.b.v. een dakkapel
- Stommeerkade 65, 1431 EL (Z18-005118), het (her)bouwen van een woning en het plaatsen van een antennemast.
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:
- Legmeerdijk 327, 1431 GB (Z18-004810), het afwijken van
een bestemmingsplan t.b.v. woonboerderij naar logiesfunctie. Verzonden: 22-10-2018
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.
- Legmeerdijk 289, 1432 KC (Z18-005151), het aanleggen
van een nieuwe gasleiding voor MarginPar in DP10 van
Green Park Aalsmeer. Het project is vergunningsvrij.
Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking
van deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van
deze advertentie:
- Stationsweg 6, 1431 EG (Z18-005508), het bouwen van een
supermarkt. Verzonden: 24-10-2018. Toelichting: omgevingsvergunning bekend onder nummer Z-2015/005061
is ingetrokken.
- Oosteinderweg 197 (achter) kadastraal G6542 (Z18009350), het bouwen van een schuur. Verzonden: 25-102018. Toelichting: bouwvergunning bekend onder nummer A-Z-RB-20100276 is ingetrokken.
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd. Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen
bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Middenweg 53 ea Aalsmeer (sectie B, percelen 6668, 6669,
6176, 9615, 9716, 9717, 9718, 9719 en 9720), 1431 GZ (Z18009213), het slopen van panden
- Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z18-010874), het slopen van
hal C41 en parkeergarage
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:28 van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 591B, 1432BM (Z18-010489) Lunchlokaal
De Drukker, ontvangen 22 oktober 2018
DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 591B, 1432BM (Z18-010489) Lunchlokaal
De Drukker, ontvangen 22 oktober 2018
TER INZAGE
t/m 01-11-18

t/m 08-11-18

t/m 15-11-18

t/m 29-11-18

t/m 30-11-18

De omgevingsvergunning voor bouwen in
afwijking van het bestemmingsplan Kudelstaart 2006 (uitgebreide procedure) en een
besluit hogere grenswaarde Wgh – Hoofdweg 76 (Z-2017/063224, de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘2e herziening Schinkelpolder - Mr. Jac. Takkade 21’
met de daarop betrekking hebbende stukken.
Het vastgestelde wijzigingsplan, het besluit
hogere waarden Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken m.b.t. vaststellen Wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Machineweg 302b en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en
de overige daarop betrekking hebbende
stukken t.b.v. het dempen van een watergang op perceel Oosteinderweg 331-333 te
Aalsmeer (Z-2017/004257)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 79,
1431 AC (Z18-006808), het vervangen van
een bestaand dubbel woonhuis voor een enkel vrijstaand woonhuis. liggen met ingang
van 19 oktober gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

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

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
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Middag Love, Peace and Happiness

Oude Meer - Na een mega-succesvol optreden vorig jaar in The
Shack komt The LSB Experience terug op zondag 4 november.
Een band die iets heel bijzonders
te bieden heeft, namelijk prachtig
meerstemmige zang en bijzonder mooi gezamenlijk gitaarspel.
Kenmerkend voor de sound van
LSB is die prachtige blend van
de stemmen van Marcel Luntungan, Hans Sligter en Sjoerd van
den Broek. Geïnspireerd door de
liefde voor tijdloze muziek omvat
het repertoire van The LSB Experience songs van muziekhelden
uit voornamelijk de seventies, zoals onder andere Crosby Stills &
Nash, The Beatles, Jackson Browne, James Taylor, The Doobie Brothers, Paul McCartney en The Eagles, 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 de Amerika, waar deze band ieder jaar
weer teruggevraagd wordt! 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
programma waarin de mannen
een muzikaal eerbetoon aan hun
helden brengen en je terugbren-

▲

The LSB Experience in
The Shack zondag

gen naar de tijd van Love, Peace
and Happiness! En uiteraard is reserveren niet verplicht maar wel
mogelijk, dus wil je een optreden
echt niet missen, stuur dan even
een mail naar info@the-shack.info
Them Lewis Boys
De band Them Lewis Boys, met
pianist Jeroen Sweers achter het
klavier, brengt op zondag 11 november een spectaculair eerbetoon aan de nog levende rock ‘n’
roll legende Jerry Lee Lewis en
andere grote pianohelden! Een
absolute aanrader deze geweldige band!
Gumbo Kings en McCartney
Zondag 18 november: The Gumbo Kings; groovy, swampy, funky en soulful. Zondag 25 november: Paul McCartney undercoversessie; de eerste undercoversessie van dit seizoen is er meteen
al een met een line-up om van te
smullen. Een zes koppige band
met muzikanten uit onder andere Woodstock The Story, Kayak en
Kenny B spelen het beste van Sir
Paul McCartney.
The Shack is zondag 4 november
open vanaf 15.00 uur en The LSB
Experience begint rond de klok
van 16.00 uur. De entree is 10 euro. Kijk voor alle info op www.theshack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.
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Pure muziek, enthousiast vertolkt

Concert Gigs in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 3 november staat de band Gigs weer
op het podium van cultureel café Bacchus. Gigs is inmiddels een
bekende band in Aalsmeer, door
de optredens in Bacchus, maar
ook in café Joppe. De band bestaat uit vier multi-instrumentalisten, die ook op het gebied van
meerstemmige zang hun mannetje staan. De leden van de band
hebben ieder voor zich jarenlange muzikale ervaring opgedaan
in diverse muziekstijlen.
Deze verschillende muzikale achtergronden leveren binnen Gigs
een verrassende combinatie op

van onder andere pop, rock and
roll, Westcoast, (Ierse) folk, country and bluegrass. De bandleden
gebruiken diverse akoestische instrumenten waardoor een uniek
eigen tintje aan nummers van onder andere Byrds, Eagles, Venice,
Dylan, Beatles, Crowded House,
Crosby Stills Nash & Young, REM
en Mark Knopfler wordt gegeven.
Kortom: pure muziek, ongekunsteld, smaakvol en enthousiast
vertolkt door een viertal rasmuzikanten!
Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat opent haar deuren om
21.00 uur, de toegang is gratis.

KCA werkgroep in Bacchus zondag

Kennismaken met prof.
J.G. Wattjes in lezing

Aalsmeer - De werkgroep Architectuur en Monumenten van
stichting KCA wil inwoners kennis
laten maken met prof. ir J.G. Wattjes (1875-1944), ontwerper van
het Aalsmeers stationsgebouw
en publicist over ontwikkelingen
in de bouwkunst waar vooral in
Aalsmeer veel voorbeelden van
zijn terug te vinden.
Het is mede om die reden dat de
werkgroep kunsthistorica Tineke Loggers heeft uitgenodigd.
Zij is een dochter van de tweeAalsmeer - Het Ad Vanderveen Perkins, Leland Sklar, David Ol- lingbroer van voormalig burgeTrio verzorgt aanstaande zondag ney, Herman Brood, Iain Matthe- meester G.C. Loggers. In het boek
4 november een optreden in De ws, Eliza Gilkyson en John Gorka. ‘Wattjes en de Nieuwe BouwOude Veiling in de Marktstraat.
Recentelijk nodigde niemand kunst’ (2005) geeft zij een veelzijAd Vanderveen heeft een repu- minder dan Van Morrison Ad Van- dig beeld van deze bijzondere artatie opgebouwd als een van de derveen persoonlijk uit als zijn chitect die mede als publicist zijn
meest gerespecteerde singer en support act, nadat hij diens 2017 internationale bekendheid kreeg.
songwriters in de hedendaagse Cd ‘Worlds Within’ had gehoord.
(inter)nationale folk en roots mu- Ad Vanderveen’s oeuvre volgt
ziek scene. Hoewel hij geboren is een gestaag stijgende lijn door
in Nederland (Hilversum, 1956) is de jaren heen en geniet respect
de helft van zijn familie Canadees van een groeiend aantal fans, crien dit deel van de wereld heeft tici en collega’s, zowel in de oude
zijn muziek het meest beïnvloed. wereld als in de nieuwe.
Vanderveen’s muziek omvat een Live speelt hij de laatste tijd voorgroot aantal stijlen, van intieme namelijk akoestische luisterconakoestische nummers tot expres- certen in solo, duo, dan wel trio Aalsmeer - Vanaf zondag 18 nosieve en uitgebreide elektrische bezetting. Zondagmiddag in De vember verzorgt DanceSport
improvisaties met band.
Oude Veiling treedt Ad Vander- Academy stijldanslessen voor beIn de afgelopen jaren heeft Ad veen (zang, gitaar, harmonica) op ginners en gevorderden. Onder
Vanderveen een indrukwekken- met Kersten de Ligny (zang, au- leiding van meervoudig Nederde catalogus van solo cd’s ge- toharp, percussie) en Timon van lands kampioenen Herman Spilmaakt en deelgenomen aan tal- Heerdt (bas, mandoline, zang). ker en Leonie Borneman heeft
rijke
samenwerkingsprojecten Het concert begint om 15.00 uur. DanceSport Academy NL zich gemet grote muzikanten over de Kaarten reserveren kan via scr@ vestigd in Aalsmeer. Sinds de afgelopen zomer zijn ze de trotse
hele wereld, zoals Al Kooper, Al pietergroenveld.com.
eigenaren van de splinternieuwe dansschool welke gevestigd is
aan de Oosteinderweg 287f.
Ooit eerder gedanst en wil je het

Zondagmiddag concert in Oude Veiling

Ad Vanderveen Trio live

Hij liet het buitenland kennis maken met de boeiende architectuurontwikkelingen in het interbellum in Nederland en maakte
de internationale architectuurontwikkeling bekend in Nederland. In zijn visies was hij zijn tijd
ver vooruit. De lezing geeft een
indruk over de invloed van Wattjes op de grote veranderingen in
de bouwkunst mede gebaseerd
op filosofische opvattingen in zijn
tijd. Veel van zijn opvattingen zijn
weer actueel. De lezing is op zondag 4 november en begint om
14.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Inloop
vanaf 13.30 uur.. Kosten 5 euro
per persoon. Aanmelden per mail
via: joopkok@planet.nl of telefonisch via: 0297-340442.

Stijldansen voor beginners en gevorderden

Zaterdag open middag bij
DanceSport Academy

dansen weer oppakken? Dan kan!
Schrijf je in voor de gevorderden cursus. Nog nooit gedanst?
Schrijf je in voor de beginnerscursus! Kennismaken kan op zaterdag 3 november tijdens de open
middag van 13.00 tot 16.00 uur of
tijdens de gratis proeflessen op
zondag 18 november. De proeflessen voor beginners is vanaf
19.30 uur en vanaf 20.30 uur is de
dansvloer voor de gevorderden.
Aanmelden is mogelijk via info@
dancesportacademy.nl.

STAGE
MUSIC SHOP
Bandbrouwerij
vrijdag in N201

wil je wel eens wat anders spelen? Kom dan zeker langs bij de
Bandbrouwerij! Op welk niveau
je speelt of welk genre maakt niet
uit, met de hulp van bandcoaches
Aalsmeer - Vrijdag 2 november is en andere muzikanten wordt er
de Bandbrouwerij weer in N201. vanzelf muziek gemaakt. Ook als
Speel je een instrument of zing je je eerst een keertje wil komen kijgraag, maar heb je geen band en ken ben je welkom, de bar is open
lijkt het je leuk om eens wat uit te voor iedereen. De Bandbrouwerij
proberen met andere muzikan- begint vrijdag om 20.00 uur en
ten? Of zit je al in een band, maar duurt tot 00.00 uur.

AANBIEDING:

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Gitaarstatief ‘Stagg’ Pedalboard (met hoes)
€10,95
€ 44,85
NIEUW:

Pedaaltjes ‘Nux’
vanaf € 58,-

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
Expositie realistische figuratieve kunst van Erik de Jong
en Boris Pavel Conen in het
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.
Tot en met 2 december. Open:
donderdag tot en met zondag
van 14 tot 17u
Speelavond Sjoelclub Aalsmeer in Dorpshuis Kudelstaart
vanaf 20u.
Openbare raadsvergadering
in gemeentehuis over Programmabegroting 2019 vanaf
Blues-sessie met Little Boogie
Boy Hein Meijer in café Ruimzicht, Leimuiderbrug, 21.30u.

2 NOVEMBER

Najaarstentoonstelling in Flower Art Museum, Kudelstaartseweg. Tot en met 6 januari.
Open: vrijdag tot en met zondag van 10 tot 17u.
Finale verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Ontvangst vanaf 19u.
Programma start 20.30u.
Koppelkaarten BV Hornmeer
in buurthuis Dreef 1 v/a 20u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg van 20 tot 00u.
Algemene ledenvergadering
FC Aalsmeer in kantine Beethovenlaan vanaf 20u.
Lezing Rosita Steenbeek over
vluchtelingenopvang bij ZinInn van Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55 vanaf
20u.
Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven
tot 20u.

3 NOVEMBER

Kaartverkoop Toneelvereniging Kudelstaart voor ‘BoeingBoeing’ in Dorpshuis van 11
tot 13u. Voorstellingen op 17,
23 en 24 november.
‘Food in de Veiling’ met diverse (smakelijke) activiteiten
van 12 tot 17u. Multicultureel
lunchbuffet van 12 tot 15u.
Bakdemonstratie Hans Spitsbaard van 16 tot 18u.
Crash Museum in fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug
open van 11 tot 16u.
Open middag Dancesport
Acamedy (stijldansen), Oosteinderweg 287f, 13 tot 16u.
Midgetsjoelen bij RKDES in
kantine aan Wim Kandreef.
Voor jeugd 5-15jr van 15 tot
16.30u. en voor iedereen vanaf 16jr. vanaf 20u.
Concert Urker visserkoor Crecendo in Dorpskerk, Kanaalstraat vanaf 19.30u.
Hallowkien bij FC Aalsmeer in
kantine aan Beethovenlaan
vanaf 19.30u.
Jubileumconcert 25 jaar vrouwenensemble Davanti in Open
Hofkerk, Ophelialaan,20u.
Diensten- en goederenveiling
voor Tinka Helpt in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Optreden band Gigs in cultureel cafe Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21u.
Reünie Feesterij De Bok in
N201, Zwarteweg van 21.30
tot 04.30u.

TIP:

Nu ook kabels van ‘Tasker’ 4 NOVEMBER
Lezing over prof. ir. J.G. Wat(gitaar/microfoon/luidspreker)

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

tjes bij KCA in Bacchus, Gerberastraat vanaf 14u.

Jeugdmuziekconcours
in
Zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad i.s.m. stichting Kunst
en Cultuur vanaf 15u.
Concert Ad Vanderveen Trio in
De Oude Veiling, Marktstraat
vanaf 15u.
Herdenkingsbijeenkomst op
begraafplaats, Ophelialaan.
Inloop vanaf 15.30u. Start 16u.
LSB Experience live in The
Shack, Schipholdijk, Oude
Meer vanaf 16u.
Baan7 Jongerendienst met
Jacky Kroeske bij Levend
Evangelie Gemeente, Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug
vanaf 19u.

5 NOVEMBER

Expositie wandkleden en iconen in wijkcentrum Voor Elkaer,
Kudelstaart.
Open:
maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17u.
Najaarsveiling vanaf 20u. bij
Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat. Open
19u.
Kaartavond Allen Weerbaar in
het Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 19.45u.
Dorpsoverleg Dorpsraad Kudelstaart in Dorpshuis v/a 20u.

6 NOVEMBER

Open huis in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 9.45 tot 11.30u. Elke dinsdag.
Historische Tuin iedere dinsdag t/m zondag open van 10
tot 16.30u. Ingang via Praamplein.
Taalpunt open in bibliotheek,
Marktstraat, 11 tot 13u. Taalcafé van 13.30 tot 14.30u.
Film bij Nivon Aalsmeer in verenigingsgebouw Flora, Bilderdammerweg 118. Voorstellingen om 13.30u. en om 19.30u.
Mij & Zorg bijeenkomst voor
senioren in ‘t Baken, Sportlaan
86 vanaf 14u.
Films over oud-Aalsmeer bij
OVAK in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Kerstkaarten maken in wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

7 NOVEMBER

Inloop en taal-inn bij Oost-Inn
van 9.30 tot 11.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Koffie en spelochtend voor
ouderen in Parklaan,10-12u.
Handwerken in het Lichtbaken, Aalsmeerderweg te Rijsenhout vanaf 10u.

Trade Fair Aalsmeer, bloemenen plantenvakbeurs, bij Royal FloraHolland. Open: woensdag en donderdag 9 tot 17u.
Vrijdag van 9 tot 15u.
Koffie in De Spil, zijweg Bilderdammerweg vanaf 10u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Muzikale middag met ‘Gouwe Ouwe’ door stichting De
Tijdmachine voor ouderen in
grote zaal van Zorgcentrum
Aelsmeer, Molenpad v/a 15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

8 NOVEMBER

Speelavond bij Sjoelclub Rijsenhout in De Reede, Schouwstraat vanaf 19.30u.
Bijeenkomst ‘Leefstijl monitor’
over dementie in Irene, Kanaalstraat van 19.30 tot 21u.
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Ter voorbereiding op concours/festival

naar Wenen voor het Wienerbloed. Con Amore vervolgde met
‘Ik zou wel eens willen weten’ van
Jules de Korte en ‘Het Dorp’ van
Wim Zonneveld. Hellen zong een
solo ‘Spiel auf deiner geigen’ van
R.Stolz. De mannen gingen even
in de bloemen en zongen daar
een medley over. Marco zong so- Aalsmeer/Uithoorn - Op zater- statige finale beschrijft de bouw
lo ‘Still wie die nacht’ van C Bohm. dag 3 november geeft muziek- van een kapel en de bevolking
Toen met z’n allen aan de drank vereniging Sursum Corda samen die danst en feestviert. Sursum
in het Chiantilied. De mannen van met KnA-Uithoorn een concert in Corda zal afsluiten met een vroCon Amore gingen staan en ein- het Muziekgebouw aan het Leg- lijke mars.
digden met ‘This old House’, een meerplein. Dit concert is gratis
traditional in een bewerking van toegankelijk. De orkesten heb- Festival in Hoofddorp
ben afgelopen zomer al samen- KnA uit Uithoorn gaat zondag
Theo van der Hoorn.
Toen kwamen de bedankjes en gewerkt bij de Amstelproms in 11 november, op festivalbasis,
de bloemen voor alle medewer- Uithoorn. Beide orkesten zullen deelnemen aan het concours in
kenden. Als slotlied stond er het binnenkort deelnemen aan een Hoofddorp. Zij zullen tijdens het
drinklied uit ‘La Traviata’. Het aan- concours of festival en dit concert concert op 3 november de stukwezige publiek nam reeds een is een belangrijke voorbereiding ken spelen die daar gespeeld zullen worden: ‘October’ van Eric
voorschot op de inleiding en zo daarop.
Whitacre en ‘Ireland: of legend
doende miste Con Amore de juisand lore’ van Robert W. Smith. Een
te inzet, maar ze brachten het tot Concours in Enschede
een goed einde en kregen een Sursum Corda zal op 8 december stuk wat doet denken aan de verdaverend applaus van de con- deelnemen aan het concours in vlogen tijden in Ierland en Schotcertgangers. Onder de aanwe- Enschede. Een concours is altijd land, historisch en folkloristisch.
zigen onder andere wethouder een belangrijk ijkpunt voor een Als laatse de ‘Suite of old AmeriWilma Alink-Scheltema en ook zij orkest. Er zullen twee stukken be- can dances’. Een suite die bestaat
heeft genoten: “Vanmiddag zong oordeeld worden door een drie- uit vijf stukken welke de verschilCon Amore tijdens zijn 60-jarig koppige jury. Tijdens het concert lende Amerikaanse dansen verjubileumconcert in de Open Hof- in Uithoorn op zal Sursum Cor- tegenwoordigen; de cakewalk,
kerk, onder andere met Marco da openen met: ‘Where Eagles schotse dans, de western one
na Marco alleen als solist in ‘Auf Bakker, de sterren van de hemel. Soar’ van Steven Reineke. Daar- step, wallflower waltz en als laatna volgen de stukken die beoor- ste de vrolijke rag.
die Heide’. Daarna was het podi- Dank voor de uitnodiging.”
deeld gaan worden op het con- Een zeer gevarieerd programma
um weer even voor het jubilerencours: ‘Dances of Innocence’ van dus. Belangstellenden zijn 3 node mannenkoor, dat trakteerde Drie koorleden gehuldigd
op ‘Als ik toch eens rijk was’. Ver- Na een pauze om even op adem Jan van der Roost, een ode aan vember van harte welkom tijdens
volgens gingen de spots aan voor te komen was er voor de koorle- de onschuld, en ‘The Duke of Al- dit gratis toegankelijke concert!
de derde soliste: Helene. Zij heeft den en hun aanhang een warm bany’ van Jacob de Haan. ‘The Du- Aanvang 20.00 uur, zaal open
ook al meerdere keren samenge- en koud buffet. Tijdens dit gebeu- ke of Albany’ is een suite die het 19.30 uur.
werkt met de mannen. ‘Het Vilje- ren werden ook nog drie koorle- verhaal vertelt van John Stewart,
lied’ werd gezongen. Het loopt den gehuldigd. Henk Sprangers de hertog van Albany (de oude Oliebollenactie
naar de pauze, dus doen de man- voor 40 jaar lidmaatschap, Panc naam voor het koninkrijk Schot- Sursum Corda gaat op vrijdag
nen nog maar een drinklied er te- en Jennie Eikelenboom voor hun land) en Anne de la Tour, de gra- 16 november ook weer oliebolgen. Het openingskoor uit Erna- 55-jarig huwelijk en Jaap de Vries vin van Auvergne. Het is een stuk len bakken en verkopen. Bestelni van Verdi, Allegri Beviam (een voor 50 jaar lidmaatschap. Voor van drie delen. Het eerste majes- len kan via info@sursum-cordastuk met dubbel forte) en daar- deze mannen en ook natuurlijk ueuze deel gaat over John Ste- aalsmeer.nl. Eén zakje van vijf
na heel klein naar piano. Voor de hun vrouwen had de voorzitter wart, die naar Auvergne trekt om oliebollen kost 3 euro. Ook dit
pauze nog even naar Wenen met een toepasselijk woordje, geluk- er in het huwelijk te treden met jaar is er een speciale prijzenknalMarco en Helene Lippen Schwei- wensen, bloemen en een cadeau- Anne de la Tour. Deel twee begint ler: 2 zakken voor 5 euro. Laat de
mooi en romantisch, als weer- vers gebakken oliebollen niet uw
gen.
bon.
Henk Sprangers ontving de gou- spiegeling van de romance van deur voorbij gaan en koop een
Naar Wenen
den Con Amore speld en Jaap de Anne en de hertog. Maar er klinkt zakje of meer ter ondersteuning
Na de pauze stonden de man- Vries de gouden speld met dia- daarna ook wanhopige eenzaam- van muziekvereniging Sursum
nen er weer en begonnen met mant. Na dit gezellig samen zijn heid in door. De feestelijke en ook Corda!
‘Rhythm of live’, een uitdaging ging ieder weer naar huis. Somvoor elk koor. Samen met Cari- mige koorleden wel wat ver- Sursum Corda en KnA tijdens Amstelproms afgelopen zomer.
ne bracht Con Amore ‘Don’t cry moeid, maar zeer tevreden
for me Argentina’ uit Evita. Marco en Hellen gingen weer even Foto: www.kicksfotos.nl

Gratis concert Sursum
Corda en KnA zaterdag

Jubileumconcert voor 60-jarig bestaan valt in de smaak

Daverend applaus voor ‘Con Amore’
Aalsmeer - Afgelopen zondag 28
oktober was het jubileumconcert
van Con Amore ter gelegenheid
van haar 60-jarig bestaan. Het
mannenkoor heeft op een prachtige middag getrakteerd in een
(terecht) uitverkochte kerk. Het
prima programma en de prachtige solisten en instrumentalisten hebben van deze zondag een
bijzondere dag gemaakt. Maandenlang had het mannenkoor
gestudeerd, zowel met als zonder de solisten en instrumenten, heel intensief, maar niet voor
niets zo bleek tijdens het concert. Zestig jaar zingen door de
jaren heen geeft een programma
van zo mogelijk alleen maar toppers. De start was de ‘Tune’ van
Con Amore, gevolgd door ‘Happy Days are here again’. De toon
was direct gezet, de concertbezoekers gingen er eens lekker
voor zitten. De bekende en vrolijke topper ‘Op een mooie Pinksterdag in de herfst’ van Harrie
Bannink en tekst van Annie M G

Schmidt kreeg volop waardering.
Toen kwam de eerste soliste, Carine. Zij heeft al veel met Con Amore gewerkt en zelfs bijdrages geleverd aan de CD ‘s van het mannenkoor. Het lied ‘Stay with me’,
bekend van Vicki Brown, bracht
zij prachtig samen met het koor
ten gehore. En zo vervolgde het
programma met ‘Conquest of Paradise’ met mooie aanvullende
powerpoint beelden van Gert Jan
van der Veen, zijn vrouw Marjan
deed de presentatie.
Een zeer bekend en oud mannenkoorwerk is het ‘Jagerskoor’
en staat al vele jaren op het repertoire van Con Amore. Van de
ene toonsoort naar een andere
taal, de mannen hadden het allemaal goed onder controle. De
tweede solist was Marco Bakker.
Hij kwam ‘De twaalf rovers’ vertolken met ruim veertig man achter
hem. Heerlijk om te horen! Marco
en Carine zongen daarna het duet ‘Sunset Sunrise’ en natuurlijk
zong Con Amore ook mee. Daar-

Jaarlijkse Vriendenconcert

Concert Rob van Dijk in
Zorgcentrum Aelsmeer

Jubileumuitvoering in Open Hofkerk

‘Davanti’ in het zilver!
Aalsmeer - Zaterdag 3 november
is er vanaf 20.00 uur wel een zeer
speciaal jubileumconcert in de
Open Hof Kerk te beluisteren. Davanti - uniek in haar soort - viert
het 25 jarig jubileum en wat hebben de dames daar een zin in om
dat te delen met het publiek!
Het samengestelde programma
kijkt terug op het verleden en er
worden dierbare composities gezongen. “Per tijdvak hebben wij
voor een favoriet stuk gekozen
en daar ook weer flink op geoefend.” Maar, zoals het Davanti betaamt, wordt de uitdaging niet
geschuwd en zijn er ook nieuwe
stukken ingestudeerd. Het openingsnummer zorgt al direct voor
een verrassing. Danseressen van
Omnia DanceVision spelen daarin
een niet onbelangrijke rol. Twee
oud-koorleden presenteren de
avond en zullen gedurende het
programma - dat geen pauze kent
- stilstaan bij de historische en gedenkwaardige momenten.
25 jaar Davanti- ontstaan vanuit
het Aalsmeer Jeugdkoor. Van de
15 koorleden zijn er acht vanaf
het begin betrokken bij het koor
dat ook landelijk een mooie repu-

tatie heeft opgebouwd. Het won
vele prijzen op korenfestivals en
gaf meerdere concerten met nationaal bekende koren (onder andere het Nederlands Kamerkoor).
Kippenvel momenten
De avond bestaat uit voornamelijk klassiek repertoire met een eigen Davanti interpretatie. “Er zit
echt kippenvel muziek bij”, aldus
Ineke Zekveld, één van de koorleden. Wat zingen voor Davanti
betekent wordt door middel van
woord en zang wel duidelijk op
deze avond. Ontspanning, dat in
de eerste plaats en gezonde inspanning gezien het niveau. “Om
onderdeel uit te maken van dit
koor is bijzonder, het zingen met
elkaar levert veel positieve energie op.” Dat telt niet alleen voor
het zingen, maar ook voor het
luisteren. Iedereen zal deze avond
de kerk verlaten met een prettig
gevoel. Davanti is een beweeglijk koor, niet dat er gedanst wordt
op het podium, maar er wordt wel
regelmatig van plaats verwisseld
zodat het onderlinge verschil tussen de gezongen stukken wordt
benadrukt. Ieder stuk krijgt een

Aalsmeer - Op zondag 11 november wordt in de grote zaal
van Zorgcentrum Aelsmeer het
jaarlijkse Vriendenconcert gehouden. Dit concert wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden
van Zorgcentrum Aelsmeer, een
stichting die zich ten doel stelt
om extra voorzieningen te realiseren voor de ouderen in Zorgcentrum Aelsmeer en daarbuiten.
Het concert is in de eerste plaats
bestemd voor donateurs van de
stichting en voor bedrijven die
het werk van de Vrienden steunen. Wie overweegt om donateur te worden van de stichting
(15 euro per jaar) is ook van harte
welkom. Dat kan ter plekke worden aangegeven. De zaal gaat
open om 14.30 uur en het muzikaal intermezzo door Rob van
Dijk op orgel en piano, duurt van
eigen klankkleur mee. En dan in
zoveel verschillende talen uit het
hoofd kunnen zingen! “Ja, daar
studeren wij hard op. Voor ons is
het belangrijk om niet van blad
te lezen. Het versterkt het contact
met het publiek en dat is wat wij
willen.”
Kaartverkoop
Kaarten kunnen worden besteld
via de website: www.davanti.nl
of voor het concert aan de zaal
worden gekocht. Kaarten kosten
12.50 euro per stuk (5 euro voor
kinderen tot en met 12 jaar). En
Let op! Houders van een Aalsmeer
pas hebben gratis entree, alleen
moeten zìj zich even per telefoon
aanmelden: 06-30155387 (José
van Vliet). Adres van de Open Hof
Kerk: Ophelialaan 247.
Janna van Zon

15.00 tot 17.00 uur. Rob van Dijk
is een Nederlandse pianist, organist, componist, dirigent en arrangeur. Hij werkte als dirigent,
pianist, organist, arrangeur en orkestleider mee aan zo’n tweehonderd LP’s en CD’s. Hij werkte mee
aan talrijke televisieshows en/
of programma’s, zoals de shows
van Gerard Cox en Rudi Carell en
de televisieprogramma’s Een van
de acht, U zij de glorie en Nederland Zingt. Hij begeleidt veelvuldig door heel Nederland en daarbuiten de koren Trumpets of the
Lord, Needed en United met eigen arrangementen.

Zondag jeugdmuziekconcours
Aalsmeer - Op zondag 4 november begint om 15.00 uur in Zorgcentrum Aelsmeer het jeugdmuziekconcours. Deze activiteit wordt in samenwerking met
de Stichting Kunst en Cultuur
Aalsmeer georganiseerd. Belangstellenden zijn van harte welkom
in de grote zaal van het ouderentehuis.
Muzikale reis
En op woensdag 7 november
trakteert Stichting De Tijdmachine op een gezellige, muzikale
middag voor ouderen in de grote
zaal van Zorgcentrum Aelsmeer.
Thema deze middag is ‘Gouwe
Ouwe’ en de band neemt de aanwezigen mee op een muzikale
reis naar de jaren zestig met hits
van Elvis Presley tot Wim Sonneveld. Het concert begint om 15.00
uur. Adres is Molenpad 2.

‘Crecendo’ in Dorpskerk
Aalsmeer - Op zaterdag 3 november zingt het bekende Urker
Vissers Mannenkoor ‘Crecendo’
opnieuw in Aalsmeer. Na 2 jaar
is het gelukt om ze voor een concert naar de Dorpskerk te krijgen.
Het wordt een concert waar ook
samenzang de ruimte krijgt. Dit
grote mannenkoor treedt niet al-

leen in Nederland op, maar is ook
in het buitenland graag gezien en
gehoord.
Er wordt veel publiek verwacht
wordt, aangeraden wordt om de
auto op het Praamplein te parkeren. Het concert begint om 19.30
uur in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat.

de film van al mee
op themamiddag OVAK
Aalsmeer - Vorig jaar was het volle bak in het Parochiehuis tijdens
de filmmiddag met films van oud
- Aalsmeer uit het archief van
Siem Kooy. Die middag is afgesproken om nog een keer terug
te komen. Dinsdagmiddag 6 november is Siem opnieuw te gast
bij de OVAK. Wat hij die middag
laat zien blijft nog een verrassing.
Leden van OVAK zijn die middag van harte welkom in het Parochiehuis aan de Gerberastraat
voor een gezellig middagje oude
films kijken. De aanvang is 14.00
uur. De Toneelvereniging van Kudel-staart gaat ook dit jaar voor
leden van OVAK een optreden
verzorgen. Dit keer met de klucht:
‘Boeing, Boeing’. Per abuis staat in

de Doorvaart van november de
datum woensdag 20 november.
Dit moet woensdagmiddag 21
november zijn. Opgeven kan bij
Wim Veelenturf via 0297-329359.
Lidmaatschap van de OVAK is verplicht.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Finalist Onderneming van het Jaar

Stieva: Teambuilding en
kijken naar de markt
Aalsmeer - Stieva Metaal Groep
is één van de finalisten die kans
heeft om de Onderneming van
het Jaar te worden. De Nieuwe
Meerbode sprak met Tom van
Yperen (Algemeen directeur),
een grote motor achter dit dynamische bedrijf.
In 1985 begon de heer Rinus Stieva in Aalsmeer een klein staalbedrijf: Stieva Metaalbewerking.
De naam Stieva is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd begrip binnen de staalbranche. Kozijnen, trappen, hekken, balustrades, constructies, etc. Het wordt
allemaal geproduceerd en uitgevoerd. “Wij leveren maatwerk lees precisiewerk - voornamelijk
in Nederland, maar ook in andere Europese landen en Amerika.”
Tom van Yperen kwam als 17-jarige jongen via een uitzendbureau
bij Stieva terecht. Dagelijks reed
hij op zijn brommertje van Wilnis naar het bloemendorp. “Mijn
vader haalde mij van school, omdat hij wel zag dat ik beter een
vak kon leren. Ook stuurde hij mij
vervroegd met militaire dienst.”
Voordat de legeropleiding van
start ging, werd er eerst gewerkt
bij Stieva. Die maanden bevielen van beide kanten zo goed
dat na diensttijd de afgezwaaide
soldaat weer terecht kon bij het
bedrijf. Van Yperen heeft Stieva
zien groeien. Hij maakte in 1995
de verhuizing mee naar Molenvlietweg 16, anno 2018 een terrein met meerdere gebouwen, zo
groot dat je er gemakkelijk kunt
verdwalen.
Opvolger
Er kwam een moment dat de heer
Stieva de keuze maakte om naar
een opvolger uit te kijken. Dit
werd iemand van buitenaf, wat
toen de beste keuze leek. Voor
Van Yperen kwamen er andere
kansen. “In 1997 ging in Aalsmeer
een roestvaststaal verwerkend
bedrijf failliet en ik kreeg de gelegenheid om samen met Bud van
den Brink een eigen bedrijf te beginnen, deze kans werd geboden
door de heer Stieva. Zo ontstond
Roest Vast Staal Aalsmeer.”
In 2001 kwam de heer Stieva met
de vraag of Van Yperen een plan
kon bedenken om voor het geheel - de samensmelting van beide bedrijven - te gaan. Opnieuw
werd een kans met beide handen
aangegrepen. Er kwamen twee
nieuwe compagnons bij, namelijk
Arjo Oudshoorn en Marc Groot.
Uiteindelijk trad de heer Stieva in
2004 uit als aandeelhouder en di-

iranda’
s
m
Momenten

Wereldwinkel

Aalsmeer - Ruim vier jaar geleden werd ik een van de presentatrices van het radioprogramma De Top 10 van.. op Radio
Aalsmeer. Ik heb deze vrijwilligersjob met plezier om de week
gedaan, maar de klad kwam erin,
dus het werd tijd voor een andere
vrijwilligersfunctie. Vorige week
was dat zover; eens in de twee
weken mag ik in Wereldwinkel

Activiteiten overzicht
Jeugdmuziekconcours
Op zondag 4 november om
15.00 uur in het zorgcentrum,
jeugdmuziekconcours in
samenwerking met Stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer.

recteur en nam een adviserende
rol aan in de onderneming. Tegenwoordig woont hij voor een
deel van het jaar in Amerika. Toch
ligt zijn hart nog altijd bij het bedrijf dat hij ooit begon en is er regelmatig te vinden als hij in Nederland is.
Crisistijd
Ook Stieva ontkwam niet aan de
crisistijd, reorganisatie was noodzakelijk. “We moesten in die heftige tijd helaas afscheid nemen van
negen mensen. Het is het zwaarste wat we ooit hebben moeten
doen”, aldus Van Yperen.

Finalist Midden-en klein bedrijf

Boerma Instituut: “Wij
hebben de basis gelegd”

Aalsmeer - Ook het Boerma Instituut is een onderneming die gehuisvest is in een pand dat niet
meer direct doet denken aan de
traditionele Aalsmeerse kassen.
De ruimte is getransformeerd tot
een dynamische werk- en woonplek waar cursisten van over de
hele wereld naar toe komen om
zich te bekwamen in de bloemsierkunst. Anders dan de naam
doet vermoeden komt de familie Boerma uit Limburg. Toch zijn
er ook Friese wortels. “Mijn overgrootvader verhuisde van Friesland naar Limburg om daar een
tuinderij te beginnen”, vertelt Jacqueline Boerma. Zij groeide op in
Heerlen boven de bloemenzaak
Leerbedrijf
De directie wordt gevoerd door van haar opa en vertegenwoorde heren Van Yperen en Ouds- digt nu de vierde generatie Boerhoorn. “Kennis is bij ons heel be- ma die trouw is gebleven aan het
langrijk. Stieva is tevens een in- bloemenvak. De vijfde generatie:
teressant leerbedrijf voor jonge haar zonen Mike (geeft les en remensen die graag met hun han- gelt social media) en Axel (admiden werken. Zij krijgen hier al- nistratie) warmen zich gedegen
le kansen om zich te ontplooien.” en met vakkennis op voor de toeMaar ook voor degenen die zich komst. Het Boerma Instituut is
met social media bezighouden een bloeiend en groeiend bedrijf.
komen geheel aan hun trekken. Van vaders kant was het de tuin“Was het eerst voornamelijk de bouw van moederskant de mijnmond tot mond reclame, in deze bouw. Beiden liefdevol tot een
tijd ontkom je niet aan social me- geheel gesmeed dat tot uiting
dia. Dit wordt bij ons bijgehou- wordt gebracht in de gezellige
den door de jongere generatie. ruimte ‘Café de Mijnen’. Je hebt als
Die weet dat allemaal veel beter. bezoeker niet zoveel fantasie noDe jongeren hebben de weten- dig om je te wanen in de schachschap dat zij kunnen doorgroei- ten waar ooit de steenkool werd
en. Onze droom is ook dat enke- gewonnen. Het voordeel is wel
len van hen ooit de leiding zullen dat je er niet voor onder de grond
overnemen. Dat dit kan, daarvan hoeft. Barbara - Beschermheilige
van de mijnwerkers - waakt bij de
ben ik zelf het grootste bewijs.”
entree van De Mijnen. De prachVrijdag 2 november wordt in de tige houtskool tekening uit de jaStudio’s Aalsmeer bekend gemaakt ren dertig van Jan Toorop, de vele
wie wordt gekozen tot de Onderne- bijzondere attributen herinneren
ming en Starter van het Jaar of de aan een tijd die vanaf 1972 tot het
Starter van het Jaar. Dat kan! Voor- verleden behoort.
af aanmelden is wel een vereiste
en dit kan via www.ondernemen- Van Heerlen naar Aalsmeer
Haar vader volgde een leraren
daalsmeer.nl.
opleiding, maar viel vanwege zijn
Janna van Zon
bloemencreaties - waarmee hij
ooit de gouden orchidee won zo op dat hij door de Aalsmeerse
Cor de Gooijer werd gevraagd om
te komen assisteren bij het bloemencorso. Er kwam een vacature als docent vrij bij de RMTS (Nu
Wellant College MBO) en de familie verhuisde in 1968 - hoewel
het voor de moeder van Jacqueline meer voelde als emigreren
- naar Aalsmeer. “In die tijd reisde mijn vader heel wat op neer
van Aalsmeer naar Heerlen om
daar te helpen in de zaak. Omdat
je tot de midden jaren negentig
nog een vak- en middenstandsdiploma nodig had, is mijn vader
in de avonduren les gaan geven

aan bloemisten die graag een eigen zaak wilden beginnen. Dat
volwassen onderwijs werd gegeven in de voetbalkantine van
RKAV en andere locaties. In 1980
kwam de locatie op de Legmeerdijk vrij. Toen nog behorend bij
Amstelveen. Sinds 2001 ligt de locatie op Aalsmeers gebied. Het
materiaal van de verbouwing van
de kassen komt allemaal uit Limburg.” De wijze waarop dit wordt
gezegd maakt duidelijk dat de
liefde voor Limburg niet uit het
hart is verdwenen.

Aalsmeer cadeauartikelen, Fairtrade producten, sieraden, door
mensen in derdewereldlanden
zelfgemaakte spulletjes en álle
smaken van de Tony’s Chocolonely repen (en nee, dat is niet de
hoofdreden dat ik voor deze winkel koos!) aan de man brengen.
Het leek me gewoon leuk om
eens in een winkel te staan. Om
mensen te ontmoeten, een kassa
bedienen, weer eens met collega’s te werken. En dan in zo’n leuk
winkeltje in de Zijdstraat. Top
toch? Al eerder stond ik in een supermarkt, maar dat was in mijn
puberteit. Dan scheurde ik zaterdagmorgen (vóór openingstijd,
want dat ging vroeger nog zo;
de dozen moesten uit het zicht

nieuwe spelling komt daar geen
n tussen) wilde komen staan. Hij
vond me daar wel geschikt voor.
Nou, beter dan kassajuffrouw,
vond ik toen. Dus niks ten nadele van kassamedewerksters hoor.
Ja, je kunt tegenwoordig niet
voorzichtig genoeg zijn. Ik heb
zo een horde supermarktpersoneel achter me aan als ik zou roepen dat dit een mindere rol in het
supermarktwezen zou betreffen,
maar ik vond het dus niks. Niks
voor mij in ieder geval. Groentevrouw leek me wel wat. En zo geschiedde. Ik hoefde in ieder geval
niet meer voor dag en dauw op
mijn brommertje, want mijn begintijd was gewoon om half negen of negen uur. Tot zes. Denk ik.

Teambuilding
Inmiddels bestaat De Stieva Metaal Groep uit Stieva Metaalbewerking, Stieva Metalen Puien,
Roest Vast Staal Aalsmeer, Stieva Metaalbewerking Harmelen, AluYard en Stieva Project en
telt 128 medewerkers. De bedrijven vormen een hecht team dat
werkt aan de vele gevarieerde
projecten. “Wij kijken altijd naar
de verschillende markten die
ons de beste mogelijkheden bieden. Wanneer je de cultuur en de
voortgang onderkent, dan blijft
het bedrijf met de tijd meegaan
en kan het doorgroeien.”

zijn als de supermarkt zijn deuren opende voor publiek en niet
zoals tegenwoordig dat je over
de dozen struikelt, maar dat terzijde) met mijn zwarte Puch maxi
naar De Mik (of heette het toen
al Komart?) aan de Aalsmeerderweg. Tegenwoordig is hier de
Hoogvliet gevestigd. Anyway, ik
mocht vakken vullen en producten prijzen met een ouderwetse prijzentang. Nee, het scannen
van barcodes stond nog niet eens
in de kinderschoenen! Elk prijsje ging op ieder artikel. Monnikenwerk als je het mij vraagt. Was
het ook al snel zat hoor, maar de
supermarktmanager kwam net
op tijd met de vraag of ik ‘achter
de groenteafdeling’ (zelfs met de

Wereldwijd
“In 1984 was de internationale
vraag naar vakkennis een feit. Via
exporteurs en Bloemen Bureau
Holland kwamen belangstellenden bij Boerma terecht. Nederland heeft het buitenland de
vakkennis bijgebracht en Boerma heeft de basis gelegd.” Op
de vraag welke landen er al zo
bij het Boerma Instituut terecht
kwamen, moet er even verhuisd
worden naar een ander vertrek.
Aan de muur hangt een wereldkaart die bezaaid is met gekleurde spelden. “Wij zijn in Amerika begonnen en daarna naar Japan.” Nu gaat Jacqueline op uitnodiging drie keer per jaar naar
Japan en hebben daar inmiddels 89.000 leerlingen haar workshops gevolgd. Andere landen
zijn onder andere Nieuw Zeeland,
Australië, Nieuw Guinea, Maleisië, China, Zimbabwe. “Wij kunnen hen nog veel leren van alles
wat met bloemschikken (de basis) of bloemsierkunst (creativiteit) te maken heeft. Nederland is
een echt progressief bloemschikland.” Dat het Boerma Instituut
Aalsmeer ook een goed hart toe
draagt, zal de biljartvereniging
onmiddellijk beamen, evenals fotogroep Aalsmeer.
Natuurlijk staat de vakkennis van
de bloemsierkunst voorop, maar
de Limburgse gezelligheid en gemoedelijkheid voel je door het
hele bedrijf heen. Een lekker Limburgs biertje na een dynamische
dag. Daar is toch helemaal niets
mis mee?!
Janna van Zon

Stichting de Tijdmachine
Stichting de Tijdmachine
maakt er met het thema
Gouwe Ouwe een ouderwets
gezellige middag van.
De band neemt u mee op een
muzikale reis naar de jaren 60
met hits van Elvis Presley tot
Wim Sonneveld. Woensdag 7
november om 15.00 uur in de
grote zaal van Zorgcentrum
Aelsmeer.

Kerst kaarten maken in
Wijkpunt Voor Elkaer
Volgende week dinsdag
6 november is er weer een
gezellige middag kaarten
maken. Maak uw eigen
kerstkaarten die u kunt sturen
naar familie en vrienden. Niks Dineren in ‘‘Voor Elkaer’’
is leuker dan een persoonlijke woensdag 7 november een
eigen gemaakte kaart. Kosten heerlijk 3 gangen-diner
zijn €2,- voor de materialen.
met o.a. een herfstcocktail
+ kaasstengel, zigeunerMulti Media in ‘‘Voor Elkaer’’ schnitzel met zigeunersaus,
Heeft u hulp nodig bij het
wortel, doperwten, spekjes
gebruik van uw mobiele
en ui, Kudelstaartse rauwkost,
telefoon, tablet, e-reader of
duchesse aardappelen voor
laptop, dan kunt u binnen
maar € 13,-.
lopen bij Multimedia.
Vrijdag 9 november kunt
De 1e woensdag van de
u gaan genieten van een
maand behandelen we een
heldere aspergesoep + balthema. Op woensdag
letjes, gebakken lekkerbekje,
7 november van 09.30-11.30
remouladesaus, gemengde
uur is het onderwerp: Pinterest. Ideeën van u zijn uiteraard sla, aardappelen uit de oven,
witlofsalade en griesmeel
welkom. De overige woenspudding met bessensap voor
dagen kunt u terecht met uw
maar €14,-. Voor reserverinvragen over uw apparaat. De
vrijwilligers, zullen u zo goed gen Tel. 0297- 820979. U bent
vanaf 17.00 uur van harte
mogelijk proberen te helpen
en dat geheel kosteloos.
welkom.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Persoonlijke verzorging op locatie

Nieuw: Homecare Special
bij Kitty van Rijn

Aalsmeer - Per 1 november heeft
Beauty Special van Kitty van Rijn
er een nieuwe tak bij. Homecare
Special Maat(jes)werk: Een speciale service voor mensen die aan
huis gebonden zijn en er ook weleens ‘uit’ willen. Het uitgevoel willen hebben en dat thuis krijgen.
Kitty heeft als doel om iemand
Het Boerma Instituut is finalist bij mee te nemen in een prachtige
de verkiezing Onderneming en beleving.
Starter van het Jaar in de categorie
Midden- en klein bedrijf. Aanstaan- Dit alles door gezelligheid, een
de vrijdag 2 november is de feeste- goed gesprek, aandacht geven
lijke finale in Studio’s Aalsmeer. Be- en de therapeutic touch te comlangstellenden zijn welkom. Voor- bineren met functionaliteit. Door
af aanmelden is wel verplicht en dit haar ruime ervaring in de prakkan via de website www.onderne- tijk, haar achtergrond als creatieve handvaardigheid/activiteitenmendaalsmeer.nl.
Een vriendinnetje van mij stond
‘achter het vlees’, dus gezelligheid was er. Dat geef ik je op een
briefje. Puberlol. Dat wel. Hè, Mila? Maar nu dus voor het echie in
een serieuze winkel. Ik ben vorige week al ingewerkt en scande
met gemak de ene na de andere aankoop van vriendelijke klanten. Cadeaus inpakken, dat moet
ik nog een beetje leren, maar mijn
aardige collega’s helpen me daarbij. Ik vind het dus leuk! 16 en 30
november ben ik opnieuw ingeroosterd, dus als je een passend
cadeautje zoekt, lekkere wierook
(grootste keuze van Aalsmeer en
omstreken) wilt branden, eerlijke
koffie en thee wilt drinken, sjaals
en gave kettingen wilt passen

begeleidster en de vele gesprekken die zij dagelijks met mensen voert, kan Kitty veel voor iemand betekenen. Dit doet zij ook
door op locatie te helpen met
persoonlijke verzorging. Daarnaast wil Kitty kijken welke wensen zij samen met u kan vervullen
op creatief en recreatief vlak. Samen thuis, een goed gesprek en
een luisterend oor en waar mogelijk samen nog iets ondernemen.
De buitenwereld binnenbrengen.
Samen sterk zijn en dingen doen
die u alleen niet meer zo goed af
gaan. Samen is het toch een stuk
leuker. Kitty wil graag met u, en
eventueel met uw mantelzorger, afspreken om te kijken wat
zij voor u persoonlijk kan betekenen. In een persoonlijk gesprek
kan zij vragen beantwoorden en
de mogelijkheden met u bespreken. Dan kunnen alle wensen in
kaart gebracht worden om zo een
Homecare Special maatplan voor
u te kunnen maken. Lees voor
meer mogelijkheden op: www.
beautyspecialkittyvanrijn.nl
of
bel 0297-340233 of 06-48174542.
of natuurlijk gewoon die heerlijke chocoladereep wilt oppeuzelen of weggeven (de Sinterklaasletters zijn er momenteel in overvloed), dan ben je bij mij, dus uiteraard in De Wereldwinkel aan
het juiste adres! Tot ziens, in de
steeds gezelliger wordende Zijdstraat in het Centrum Aalsmeer!
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Radio Aalsmeer is van
alle markten thuis

“Een sieraad in het hart van Aalsmeer”

Oud-burgemeester Joost Hoffscholte
heropent korenmolen ‘De Leeuw’
Aalsmeer - De compacte geschiedenis van korenmolen De
Leeuw kregen de aanwezigen afgelopen zaterdag 27 oktober te
horen van Joost Hoffscholte. De
oud-burgemeester was uitgenodigd om deze trots in het Centrum officieel te openen na de interne verbouwing. Geen papier
of spiekbriefje kwam er aan te
pas, de speech was goed ingestudeerd. Joost Hoffscholte was in
de ‘boeken’ gedoken en vertelde
over het verval van de molen, de
redding (dankzij Jan Lunenburg),
de restauratie en de uiteindelijke
opening van de korenmolen.
Verplaatst naar Zijdstraat
In 1863 is ‘De Leeuw’ verplaatst
naar de Zijdstraat om plaats te
maken voor de bouw van het gemeentehuis naast het Stokkeland. In 1877 werd de familie v/d
Born eigenaar van de molen en
begon er een houthandel in. Ja-

ren later heeft hier ook nog een
groente- en fruitwinkel gezeten.
Voor zijn oorspronkelijke functie
(koren malen) werd de molen niet
meer gebruikt. De molen raakte
steeds meer in verval en dit ging
Jan Lunenburg, die altijd zeer begaan is geweest met monumenten en in het bijzonder met ‘De
Leeuw’, aan het hart. Hij heeft er
bij de gemeente op aangedrongen om de molen te kopen en te
restaureren.
Guldens voor restauratie
Toen in 1986 de provincie aangaf voornemens te zijn de korenmolen van de lijst met rijksmonumenten te schrappen vanwege
de slechte staat, is actie ondernomen. In 1989 heeft de gemeente
de molen gekocht. De wethouder destijds, Nico Borgman, toonde zich in deze samen met Jan Lunenburg een pionier. In 1993 stelde hij de gemeenteraad voor een

krediet van 975.000 gulden (!) beschikbaar te stellen voor de renovatie. Tijdens het herstel kwam
aan het licht dat het fundament
uit het lood was. Om deze verzakking te herstellen, was extra
geld nodig en aan de gemeenteraad werd gevraagd een extra bedrag van 323.000 gulden in de renovatie te steken. “Nico Borgman
heeft er heel veel gewicht ingegooid, maar kreeg uiteindelijk
groen licht”, zo vertelde de oudburgemeester. Om dit financiële ‘leed’ enigszins te verzachten
is een verzoek ingediend bij het
VSB fonds en werd een subsidie
gegeven van 100.000 gulden.
Stralende openingsdag
In 1996 is de gerestaureerde korenmolen in gebruik genomen.
“Het was een stralende dag”, weet
Joost Hoffscholte zich nog te herinneren. Hij heeft destijds samen
met Nico Borgman en Jan Lunen-

Inspirerende presentatie door Kim van der Leest

AalsMeerGroen: Wat je met groen kunt
doen en wat groen allemaal doet/kan

Aalsmeer - Passend gekleed in
een kleurige jurk vol met bloemen was biologe Kim van der
Leest tijdens de presentatie ‘Vergroenen van je leefomgeving’
als onderdeel van de informatieavond van AalsMeerGroen in De
Oude Veiling afgelopen maandag
28 oktober. Van der Leest liet aan
de hand van foto’s zien wat je met
groen kunt doen en vertelde informatief over de mogelijkheden
van groen, wat groen voor het klimaat, de natuur, de economie en
de mens kan doen. Groen helpt
bijvoorbeeld tegen geluidsoverlast, meer groen in een wijk vermindert de criminaliteit, op groe-

zithoekjes in het groen, een klaterende (rustgevende) vijver en
educatieve producten (kruiden
en groenten) om kinderen al op
jonge leeftijd bij de natuur te betrekken. En niet alleen de achtertuinen krijgen steeds meer aandacht, ook wordt meer groen in
voortuinen gebracht. “En vergeet
hierbij de oprit (naar de garage)
niet, deze kan eveneens groener
ingericht worden”, aldus Kim van
der Leest. Er werden door haar diverse tips gegeven over praktische toepassingen in tuinen en
straten. Een pergola in de tuin?
Maak deze groener met een druivenrank of klimplanten. In de pauze konden de aanwezigen zich laten informeren bij een groot aantal instanties die zich bezig houdt
met het klimaat. Eén van hen was
bestuurslid Yvette Koehler, die als
Garby Aalsmeer regelmatig op
pad gaat om de gemeente te ontdoen van zwerfvuil en afgelopen
zomer de handen uit de mouwen
heeft gestoken om het vernielde
insectenhotel op het Stokkeland
te herbouwen.

het college was vertegenwoordigd door de wethouders Wilma
Alink-Scheltema met groenvoorzieningen in haar portefeuille en
Robert van Rijn, die ‘waakt’ over
de (grijze) openbare ruimte in de
gemeente.
Openbaar groen onderhouden
is natuurlijk een taak van de gemeente, maar juist ook samen
met inwoners en door initiatieven van inwoners kan Aalsmeer
een groenere gemeente worden
en dit was het idee van de avond.
Tijdens de slotbijeenkomst van
Aalsmeer Inzicht stemden inwoners voor meer groene verbindingen, beter en gevarieerder openbaar groen en minder zwerfafval.
Een groep enthousiaste inwoners
(Theo, Marcel, Wim, Cor, Sem,
ne speelpleinen worden kinde- Olaf en Yvette) hebben AalsMeerren minder gepest en groen geeft Groen opgericht en het ‘groenontspanning. Al bij vier minuten thema’ verder opgepakt.
‘De Levende Tuin’
in het groen zakt het stressgeOok ‘in’ voor een groene(re) tuin?
voel. In bedrijven met veel groen Meer groen, minder water
Het boek ‘De Levende Tuin’ van
en in een groene omgeving is de Deze informatiemarkt was niet de biologe geeft tal van ideeën.
productiviteit 12 procent hoger alleen gericht op meer groen, Het boek is door Kim overhanen in winkelgebieden met veel maar ook op minder water. In ver- digd aan voorzitter Theo Bergongroen blijven bezoekers langer steende tuinen en op pleinen kan je van AalsMeerGroen en vast en
‘hangen’.
het water bij een harde regen- zeker dat hier enthousiast in gebui nauwelijks wegstromen, ter- bladerd gaat worden. Ook de
Raadsleden en wethouders
wijl groene planten en bomen gemeente is in het bezit van dit
De bovenzaal in De Oude Vei- graag dit water op nemen. Wist boek. De (nieuwe) bestuurders
ling was goed gevuld, er moesten u/jij bijvoorbeeld dat één grote staan na deze avond vast ook te
zelfs stoelen bijgezet worden om (oude) boom zo’n 8.000 liter wa- popelen om aan de slag gaan met
alle geïnteresseerden een plek- ter kan verdampen? Gelukkig kie- een klimaatbestendig (groener)
je te geven. Onder de aanwezi- zen steeds meer mensen voor zo- Aalsmeer. Heel inspirerend deze
gen ook diverse raadsleden en genaamde belevingstuinen met bijeenkomst!

Dekkingspercentage bij
brandweer verbeterd
Aalsmeer - Het lage dekkingspercentage van de brandweer
in Aalsmeer (21,5%) en Uithoorn
(16%) waren voor de burgemeesters van beide gemeenten aanleiding het gesprek aan te gaan
met de korpsen. Doel was de dekkingspercentage te verhogen.

burg ‘De Leeuw’ geopend. En nu
zijn de entree en de keuken vernieuwd en kan de molen als er
geen wind is elektrisch draaien.
Weer helemaal bij de tijd. “Een
sieraad in het hart van Aalsmeer”,
aldus de oud-burgemeester. Als
officieel moment mocht hij de
korenmolen ‘aanslingeren’ waardoor de wieken gingen draaien
en ook nu liet de zon zich, na een
druilerige ochtend, zien!
Molen ‘De Leeuw’ is iedere dinsdag en zaterdag geopend voor
publiek. Er zijn allerlei ‘eigen’
(meel)producten te koop.

Er zijn nu aanvullende afspraken
met de brandweer gemaakt om
de dekkingsgraad te verbeteren.
Op dit moment loopt in Aalsmeer
en Uithoorn een proef waarbij de
brandweer uitrukt met een tankautospuit met vierpersoonsbezetting in plaats van met zes perso-

nen. Hierdoor is de uitruktijd korter. Daarbij is de uitruktijd op 3.30
minuten gesteld. Mocht op voorhand duidelijk zijn dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar
zijn om deze uitruktijd te realiseren, dan worden vrijwilligers of
operationeel opgeleide stafmedewerkers overdag in de kazerne
geplaatst. Deze maatregelen hebben inmiddels geleid tot een substantiële verhoging van de dekkingspercentages in Aalsmeer
(37%) en Uithoorn (67%). Hier-

mee komen de dekkingspercentages in beide gemeenten in lijn
met het brandrisicoprofiel, dat in
beide gemeenten relatief laag is.
Regionaal heeft het Veilligheidsbestuur afgesproken dat de dekkingspercentages in Aalsmeer
en Uithoorn eind 2019 respectievelijk 44,5% en 93,5% moeten
zijn. Het verschil tussen beide gemeenten is mede het gevolg van
de wens om in Aalsmeer te blijven
werken met vrijwilligers in de eerste tankautospuit.

Aalsmeer - Dat de lokale omroep
een divers aanbod heeft is ook
deze week weer op te merken uit
de programma-aankondigingen.
Zo interviewt Esther Sparnaaij
vanavond, donderdag 1 november, Vera van de Ven. Zij schopte
het van schoonmaakster tot marketing manager beleggingsfondsen bij ABN Amro. Werd op haar
24ste de eerste vrouwelijke kantoorhouders, ze zou er totaal zeven leiden. Dit leidde tot een ongezonde en chronische behoefte aan erkenning, waardering en
goedkeuring. Zo erg dat zij besloot te stoppen met haar functies om een instituut op te richten
om anderen van deze soort verslaving af te helpen. Vera is donderdagavond live vanaf 19.00 uur
bij ‘Echt Esther’.

vertellen over zijn hardstyle platenlabel en komen de leden van
‘Helemaal Doorgetoeterd’ langs
om te vertellen over hun populaire hardstyle community. Verder word live ingeschakeld met
de verkiezing ‘Onderneming van
het Jaar’.

Derde ‘Blikopener Radio’
Het nieuwe programma van Anna-Maria Mantel, Esther Gons en
Lennart Bader is toe aan de derde
uitzending. De eerste kwam live
vanaf het Dak van Amsterdam
met als gast Herman Otten over
zijn werk als presentatie-trainer.
In de tweede uitzending vertelde
Sander Kerkhof honderduit over
dancemuziek in Nederland en nu
in de derde uitzending komt de
Aalsmeerse Daniëlle Jonker van
Soep Aalsmeer langs. OnderwerNovember Nineties
pen van gesprek zijn onderneNa de September Seventies en merschap, groei, anders denken
October Eighties is het nu tijd en energie behouden. Dit alles
voor de November Nineties. omlijst met twee columnisten per
Meindert van der Zwaard duikt telefoon. Een inspirerend uur met
in de opmerkelijkste muziek van veel blikopeners. Maandag van
de jaren negentig en dit hoor je 18.00 tot 19.00 uur.
ook terug in de vaste items: Tandenpoetsplaat en in het laatste Bourgondiër ‘Door de Mangel’
half uur Aalsmeer Easy. De vas- Afgelopen maandag was Thom
te onderdelen zoals ‘De Neder- Brodalski te gast, een ‘nieuwe’
landse Top 10’ (22.30 uur) en ‘Oud Aalsmeerder, maar hij voelt zich
& Nieuw’ (rond 22.50 uur), gaan al helemaal thuis. De Limbureven buiten dit thema om. Don- ger van geboorte noemt zichzelf
derdagavond vanaf 22.00 uur.
Bourgondisch, positief en zorgzaam. Presentatoren Mylène en
Kaartjes Ernst en Bobbie
Elbert Huijts en technicus EdTerug van de herfstvakantie en gar van Hazendonk ontvangen
‘Let’s Go’ gaat meteen door met komende maandag Brodalski’s
Lizanne Eveleens van de Binding schoonvader. “Jan van Liempt is
over Food in de Veiling zater- net als ik een ras-Bourgondiër.
dag. Verder zijn er twee keer twee Hij heeft een succesvolle carrière
kaartjes te winnen voor de thea- achter de rug en ik zou willen wetershow Ernst, Bobbie en de rest. ten hoe hij daarop terugkijkt en
Weet jij hoe de theatershow van wat zijn hoogtepunt was”, aldus
ze heet? Mail dit naar letsgo@ra- Brodalski.
dioaalsmeer.nl met je naam, leef- Radio Aalsmeer is te beluisteren
tijd en telefoonnummer. Vrijdag via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM
hoor je de winnaar! En verder is op de kabel, digitaal radiokanaal
er natuurlijk weer je favoriete mu- 868 (Caiway) en via www.radioziek met Kim, Jonas, Laurens en aalsmeer.nl. Elke dag brengt Raook DJ Faystje vanaf 18.00 uur.!
dio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In de
Harde ‘Mark en Eric Show’
nacht en doordeweeks overdag
Vrijdag is Robin Kesting te gast in kan genoten worden van nonde ‘Mark en Eric Show’ om alles te stop muziek.

LEZERSPOST
Voetbal en verdediging:
Het speelveld in met Eenhoorn
Aalsmeer - Onlangs was ik tijdens een raadvergadering wat
minder mobiel, ik had gevoetbald en er een dikke knie aan
overgehouden. Dat is van voorbijgaande aard, dus geen zorgen, het is al weer over. Meer
stof werd er opgewaaid door
een uitspraak van Bas Eenhoorn, de waarnemend burgemeester van Amstelveen.
De commotie die ontstond na
de berichtgeving in de media over de uitspraken van Bas
Eenhoorn was groot. Het toeval wilde dat juist na deze uitspraak, de Commissaris van
de Koning, Johan Remkes, een
raadsvergadering bijwoonde
waarin de profielschets voor
de nieuw te benoemen burgemeester zou worden vastgesteld. De voorzitter van de
vertrouwenscommissie, René
Martijn, had een aantal vragen
waarop hij van de Commissaris
antwoord verwachtte. De antwoorden kwamen uiteindelijk wel, maar de geslepen politicus Remkes wist zich keurig door het mijnenveld te manoeuvreren, niets aan de hand
volgens hem, een beetje rumoer in het kippenhok.
Mijn verbazing is dan ook
groot wanneer ik op 25 oktober lees dat Eenhoorn bewust voor deze overvaltechniek heeft gekozen en dat inmiddels de colleges van de
betreffende gemeenten door

hem, in een gezamenlijke bijeenkomst, op de hoogte te zijn
gebracht. Hij, Eenhoorn dus,
geeft aan dat hij geheel en alleen verantwoordelijk is voor
de door hem geschreven notitie. Ook wordt gemeld dat alle colleges tevreden zijn met
de door hem verstrekte informatie over zijn notitie. Als laatste geeft Eenhoorn aan dat hij
de bal op het veld heeft gelegd en vraagt hij zich af wie
de eerste trap tegen de bal
gaat geven. Zoals eerder aangekondigd doe ik tegenwoordig weer een beetje aan voetbal, weliswaar met alleen maar
mannen die de pensioengrens
zijn gepasseerd, maar daarom
niet minder leuk. Ik wil de uitnodiging van Eenhoorn graag
aannemen, maar doe eerst een
waarschuwing aan zijn adres.
In mijn glorietijd als voetballer speelde ik in de verdediging. Van Bobby Haarms, destijds trainer van VV Aalsmeer,
leerden we dat de aanvaller er
op geen enkele manier ‘door’
kwam, desnoods eerst de man
en dan de bal. Ik ben dat nog
niet vergeten en stap met veel
vertrouwen het speelveld van
Eenhoorn in.
Prettige wedstrijd!
Dick Kuin
Absoluut Aalsmeer
info@dickkuin.nl
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Samenvoeging twee familiebedrijven

Gomes Noord-Holland en
Biemond & Van Wijk
Aalsmeer - Vanaf heden gaat Biemond & van Wijk B.V. verder onder
de naam Gomes Noord-Holland.
Daarmee worden twee vooraanstaande familiebedrijven samengevoegd tot een sterke organisatie die haar positie als mobiliteitsaanbieder verder vorm wil geven.
Alle Sales- en After Sales-activiteiten voor Mercedes-Benz, Fuso en smart van het huidige Biemond & van Wijk en van Schade
Centrum Biemond worden door

Gomes Noord-Holland overgenomen. Met deze overname geeft
Gomes Noord-Holland uiting aan
haar ambitie om een nog sterkere Mercedes-Benz partner te worden waarbij ze haar positie op zowel de particuliere als de zakelijke
markt verder wil uitbouwen.
Juiste DNA
“Deze overname bevestigt onze
groei-ambities”, vertelt Peter Gomes. “Maar daarbij doen we geen

enkele concessie op het gebied
van onze service. Onze klanten
kunnen rekenen op een professionele dienstverlening op maat.
En dat is alleen mogelijk dankzij onze medewerkers. Zij maken dat wij elke dag uitblinken in
wat we doen. Kortom, de menselijke factor blijft binnen onze onderneming één van de belangrijkste pijlers.” Jacco Biemond: “De
vele gesprekken met Peter Gomes en de plezierige ervaringen
die we hebben opgedaan tijdens
de integratie van onze truckdivisies, hebben mij ervan overtuigd
dat Gomes Noord-Holland over
het juiste DNA beschikt om onze
klanten de service te bieden zoals zij die van Biemond & van Wijk
gewend zijn.”
Groeiambitie
Gomes Noord-Holland bestaat
volgend jaar 85 jaar en is uitgegroeid tot een begrip in de regio Noord-Holland. Onder leiding
van Peter Gomes en zijn managementteam is het bedrijf de afgelopen jaren fors gegroeid, onder
meer dankzij de overname van
Centraal Automobiel Bedrijven
(2009), de oprichting van Truck
& Trailer Groep (2012) en de samenwerking met Truck Service
Simons (2014). De samenvoeging
met Biemond & van Wijk draagt
verder bij aan de groeiambitie
van de organisatie.

Dama de Noche
Op een warme zomeravond
liep ik door een Turkse stad,
toen ik opeens een prettige, zoete lucht herkende.
Bij het binnenlopen van de
stadstuin zag ik meteen de
kleine witte bloemetjes. En
toen ik er één plukte, wist
ik het zeker. Ik herkende de
geur van jasmijn.

Tijdens de verjaardag van mijn
vader vertelde ik over mijn ervaring in Turkije. Mijn vader en
zus riepen direct: “Dama de
Noche”. Dame van de nacht.
Ik vroeg wie nou de dame van
de nacht was, de oude blinde
dame of de bloemetjes. “Allebei”, zei mijn vader resoluut.
Mijn zus vertelde vervolgens
dat zij juist deze zomer diezelfHet moet zeker 35 jaar geleden de zoete geur rook tijdens haar
zijn, toen ik deze geur voor het vakantie in Griekenland en dat
eerst rook. Wij waren met ons ook zij hieraan moest denken.
gezin op vakantie in Nerja,
Spanje. Wanneer we ’s avond Wat bijzonder. We zijn bijna
langs de boulevard liepen, zat aan halve eeuw op deze wereld
er een oud vrouwtje achter een en de geur van een specifieke
tafel. Zij reeg kleine witte bloe- bloem roept een herinnering op
metjes aan elkaar tot een mooie van meer dan 35 jaar geleden.
krans, die zij verkocht. Mensen Een beeld van een dame, die
legden geld in een mandje en waarschijnlijk al heel lang gelekozen dan zelf een krans uit. De den is gestorven. Wat mooi dat
dame was bijna 90 en blind. Zij wij ons haar nu nog herinneren.
vertrouwde erop dat iedereen Zou zij zich daar destijds van
haar betaalde en het geld niet bewust zijn geweest? Dat zoontvreemdde. Als jongetje van veel jaar later, in verschillende
12 jaar oud maakte dit grote in- landen, nog steeds aan haar
druk op mij en de geur van jas- gedacht zou worden?
mijn doet mij nog altijd aan het
oude blinde vrouwtje denken.
Een bloem die ’s nachts een

sterke, zoete geur verspreidt.
Dama de Noche, u bent pas
echt dood als wij u zijn vergeten.
Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg van
9.00 - 10.00 uur een inloopspreekuur. Loop gerust binnen
voor informatie over wat er
komt kijken bij een uitvaart.
De koffie staat klaar!
•
•

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Zaterdag in Dorpshuis Kudelstaart

Fairtrade streeft naar gelijkwaardigheid

Kudelstaart - Inmiddels is het al
ruim 12 jaar geleden dat Tinka
Langeveld uit Aalsmeer vertrok.
Zij woont en werkt, inmiddels samen met haar man en kinderen,
als zendeling. Via Brazilië, Thailand en Zuid Afrika zijn zij nu als
gezin in Portugal. Daar willen zij
graag een plek gaan creëren voor
zendelingen om op adem te komen. Zelf hebben zij gemerkt dat
het werk als zendeling ontzettend veel energie kost. Een plek
om op adem te komen en met
collega’s in gesprek te gaan is er
maar weinig. Tinka en Eduardo
hebben dat in hun bediening erg
gemist en daarom hebben zij nu
op hun hart om zo’n plek te gaan
creëren in Portugal.
Zo’n project brengt de nodige
kosten met zich mee. De dienstenveiling van mei 2017 was een
groot succes en daarom heeft het
thuisfront gedacht dat het goed
is om deze actie te herhalen. Het
thuisfront heeft hiervoor de afgelopen weken niet stil gezeten en
is weer ontzettend gezegend met
veel diensten en goederen om
te veilen. Aankomende zaterdag
3 november worden deze diensten en goederenveiling geveild

Aalsmeer - Tot en met zondag
4 november wordt op landelijk niveau aandacht geschonken
aan de Fairtrade week. Gemeente Aalsmeer kreeg verleden jaar
het predikaat Fairtrade Gemeente - waarvoor de Werkgroep Fairtrade Gemeente Aalsmeer zich
sterk heeft gemaakt. Het is hun
verdienste dat bedrijven en particulieren in Aalsmeer steeds meer
het nut gaan inzien om Fairtrade
producten in te kopen. Voorlopig
kan de werkgroep nog lang niet
op zijn lauweren gaan rusten, er
is nog meer dan genoeg werk aan
de winkel.
Een actief deel van de werkgroep
die onder de bezielende leiding
staat van Betty Kooij, Ton Harte
en Herman Beijerbergen, bezoekt
de komende weken weer supermarkten, ondernemers, en particulieren om hen warm te houden
of nog meer enthousiast te maken voor het inkopen en gebruiken van Fairtrade artikelen, zoals
koffie, thee, suiker en wijn. Wie
echter de Wereldwinkel binnenstapt of goed in de schappen van
de supermarkten kijkt, ziet dat er
steeds meer artikelen bijkomen
voor dagelijks gebruik.

Diensten- en goederenveiling voor Tinka Helpt
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
Belangstellenden zijn van harte welkom! De zaal is vanaf 19.30
uur open en de veiling begint om
20.00 uur. De hamer wordt bediend door niemand dan Tinka
zelf. De gehele opbrengst gaat
naar Tinka en Eduardo en hun
kinderen. Er kan geboden worden op heel veel leuke en ludieke diensten en producten van zowel particulieren als winkeliers,
voornamelijk uit Aalsmeer. Een
aantal dagen voor de veiling worden de aangeboden diensten gepubliceerd op de website www.
tinkahelpt.com. Voor vragen is
het thuisfront bereikbaar via
tinkahelpt@gmail.com of via 0644173701.

Aalsmeerse ondernemer
jurylid in Japan

Aalsmeer - De Aalsmeerse ondernemer Stefan Koster is jaarlijks
drie maanden in Japan om de
prachtigste Koi (gekleurede karpers) te selecteren voor zijn vijverspeciaalzaak Arts&Ants aan de
Oosteinderweg.
Gezien zijn enorme kennis, kunde en ervaring op het gebied van
Koi is hij onlangs door de All Ja-

pan Nishikigoi Promotion Association gevraagd om te komen
jureren tijdens een belangrijke Koishow in het noorden van
Japan. Hier heeft de Aalsmeerder natuurlijk positief op gereageerd. “Het is een hele eer om deze functie te mogen vervullen“, aldus Koster tijdens de 65th Nagaoka Koi Show.

Themaweek van dit jaar:
Women Empowering

Wijn en meer op najaarsproeverij Wittebol Wijn
Aalsmeer - De grote jaarlijkse najaarsproeverij van Wittebol Wijn
vond afgelopen zondag plaats
in de Anna’s Hoeve in Rijsenhout.
Ruim 150 aanmeldingen, buiten herfstig koud met een zonnetje en binnen lekker behaaglijk met heerlijke wijnen op de
proeftafel. Dat beloofde een geslaagde middag te worden! In totaal 80 wijnen op de proeftafel uit
een groot aantal landen. Bij binnenkomst vielen de gasten gelijk
met de neus in de boter. Heerlijke bubbels uit Italië van Rotari en
Feudo Arancio. Uit Frankrijk waren wijnen van Chateau du Donjon te proeven uit de Minervois,
tevens op deze tafel een aantal
klassieke bordeauxs uit de SaintEmilion en de Lalande de Pomerol. Spanje kwam ook goed voor
de dag, mooie wijnen uit Catalunya, Rioja en Ribera del Duero. Uit
Italië toppers uit Puglia van het
wijnhuis Feudi Salentini. Ook op
de proeftafel de wijnen van Salentein uit Argentinië. Deze wijnen zijn vanaf heden verkrijgbaar
bij Wittebol en tevens zal deze serie nog uitgebreid gaan worden.
De heer Antal was dit jaar ook
weer van de partij met zijn pareltjes uit Oostenrijk en Hongarije. Hij verraste iedereen met een
aantal nieuwkomers, de Kadarka
en de Harslevelu, stuk voor stuk
wijnen met karakter. Uit ZuidFrankrijk de wijnen van Les Bertholets, perfecte prijs-kwaliteit-

Aalsmeer
kalender 2019
bij Bruna

verhouding. Viognier, Vermentino en Chardonnay voor wit en
Merlot, Marselan en een GSM
(Grenache, Syrah, Mourvedre)
voor rood.
Ook de nieuwe Wijnen van de
Maand November waren te proeven. Het wijnhuis Vina Montes uit
Chili staat de hele maand in de
schijnwerpers. De gehele Reserve-serie en de Alpha-serie! Een
aantal Biologische wijnen was
te aanschouwen op de tafel van
Cees Heijkoop, ondertussen ook
een bekend gezicht op de wijnproeverijen van Wittebol. Op deze tafel een knappe bubbel uit
Oostenrijk, gemaakt van 100%
Gruner Veltliner, en moois uit
Frankrijk en Zuid-Afrika.
Echte najaarswijnen waren er te
vinden op de tafels uit Amerika
en Australië. Mooie zwoele wijnen voor de komende Kerst- en
winterdagen. Als afsluiter van
de middag dit jaar de Limoncello van Santocci. Als ie maar ijs en
ijs koud is. Tommy’s Fresh Foods
gevestigd met zijn winkel op het
Poldermeesterplein verzorgde de
hapjes en hij deed dit met verve.
Heerlijke hapjes en gezellige gasten. Stap eens bij hem naar binnen en laat je verrassen. Dirk en
Linda van Zoolingen en medewerkers kijken terug op een zeer
geslaagde middag. De klanten
van Wittebol hebben heerlijke
wijn kunnen selecteren voor de
komende feestdagen.

De kalender is zoals elk jaar weer
mooi geworden en wordt ook
weer goed door de klanten ontvangen. De foto`s zijn gemaakt
door Aalsmeerder Jan Daalman.
Het is wederom een mooi cadeau
Aalsmeer - De nieuwe Aalsmeer voor de feestdagen of voor famikalender voor 2019 ligt al weer lie in het buitenland. De prijs is
enige weken in de Bruna winkel. zoals elk jaar 9,95 euro.

de derde peiler is van de duurzaamheid? Heel veel mensen realiseren zich dat niet.” Veel geduld
en een lange adem blijkt nodig te
zijn om nog meer inwoners van
de gemeente Aalsmeer er van
te overtuigen hoe zij op een vrij
eenvoudige wijze de wereld een
beetje beter kunnen maken. “Het
moet uit het hart komen en niet
uit de portemonnee.’”
Sterke vrouwen
Het thema van dit jaar is: Sterke Vrouwen. Gelukkig zijn die
wereldwijd te vinden. Ook in
Aalsmeer! De werkgroep heeft
al een aantal vrouwen benaderd
maar wie nu denkt: “Ik kom ook
of mijn buurvrouw, vriendin voor
deze titel in aanmerking”, kan zich
opgeven. Er staat wel iets tegenover. Maak een foto en toon het
IS teken (zie voorbeeld) zodat je
duidelijk maakt dat je je verbonden voelt met de sterke vrouwen in ontwikkelingslanden. Tien
vrouwen zullen in de Fairtrade
week verrast worden met een
Fairtrade cadeau.

Oproep!
De werkgroep zou graag de gelederen versterken met mensen die
Lange adem, veel geduld
het belang van Fairtrade inzien.
Aan de Fairtrade artikelen kleven Voor meer informatie is Betty
nogal wat fabels en het is een uit- Kooij de contactpersoon en zij is
daging voor de werkgroep om per email bereikbaar via: jbkooij@
mensen te doen beseffen dat veel kabelfoon.nl
van deze verzinsels niet kloppen. Janna van Zon
Aan Fairtrade hangt nog altijd
zo’n geitenwollen sokken sfeer en
dat het ook allemaal minder lekker is en te weinig variatie. Het
ook veel duurder is, bij dat laatste kan het woordje veel vervallen. Sommige artikelen zijn zelfs
goedkoper vanwege de regelmatige aanbiedingen. Wat wel klopt:
de artikelen zijn niet altijd direct
zichtbaar, soms moet je even zoeken. Fairtrade is bedoeld voor iedereen die wil dat het in de wereld meer gelijkwaardig toegaat.
Het gaat over mensen in ontwikkelingslanden die onder erbarmelijke omstandigheden moeten
werken en toch nog steeds niet of
nauwelijks in staat zijn hun gezin
te onderhouden. Dat wil de werkVoor méér lokaal
groep uitstralen en zo veel mogelijk doorgeven. “Gelukkig is er nieuws uit de regio!
in de afgelopen tien jaar al veel
ten goede gekeerd. Zo krijgen de
boeren die zijn aangesloten bij de
kleine coöperaties met het keurmerk Max Havelaar al een veel
betere beloning en daarmee veranderen ook hun levensomstandigheden. Weet je dat Fairtrade

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Verhalen over vluchtelingenopvang

Maaltijden voor weeskinderen in Oeganda

Kinderhulp Afrika heeft
uw/jouw hulp nodig!
Aalsmeer - De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika zet zich al
meer dan 30 jaar in voor de weeskinderen in Oeganda. Meer dan
800 kinderen ontvangen scholing, slaapaccommodatie en drie
maaltijden per dag. Deze maaltijden komen vanuit een grote keuken waar een kookeiland aanwezig is met zes grote stoompannen
waar dagelijks 2400 maaltijden
worden bereid. In 2015 is vanuit
Nederland een nieuwe stoomketel geïmporteerd, die de stoom
opwekt. Deze doet goed zijn
werk, echter zit er een probleem
bij de kookpannen. Zowel de
pannen als de toevoerleidingen
zijn slecht geïsoleerd, waardoor
het veel warmte verliest. Daarnaast geven de toevoerleidingen regelmatig problemen door
roestvorming, wat lekkage geeft
en tot storingen leidt. Het andere gevolg is dat door de matige isolatie van de pannen er veel
hitte afgegeven wordt in de keuken in het toch al warme Oeganda, wat voor de koks onaangename temperaturen in hun werkomgeving geeft. Verder is er berekend dat het olie verbruik van
de stoomketel met 30% omlaag
kan. Hetgeen op jaarbasis een
kostenbesparing geeft van ongeveer 3.500 euro. Een goede keuken is van groot belang om dagelijks alle monden te voeden. Omdat het kookeiland in de huidige situatie tot problemen leidt,
moet er regelmatig overgeschakeld worden naar een noodkeuken die nog hout gestookt is en
onvoldoende capaciteit heeft.
Een verre van ideale situatie! Tijd
voor actie! Wat gaat er gebeuren?
Het bestaande kookeiland wordt
gedemonteerd. Er wordt voor
een nieuwe opstelling gekozen,
zodat als één van de pannen een
probleem geeft, de keuken niet
stil valt en gewoon kan functioneren. De huidige pannen worden in de nieuwe opstelling vakkundig voorzien van goede en de
juiste isolatie. Alle toevoerleidin-

gen worden vervangen door koperen leidingen. Daarnaast worden er nieuwe Nederlandse kwaliteit afsluitkranen geplaatst. De
leidingen worden goed geïsoleerd met degelijke isolatiematerialen. De stichting heeft een
Aalsmeerse vakman op dit gebied bereid gevonden om als vrijwilliger de Oegandezen te assisteren bij deze renovatie, isolatie
en het opnieuw aansluiten van
deze stoompannen. Als eindresultaat verwacht de stichting een
goed functionerende keukenunit
te hebben die jaren storingsvrij
mee kan, waar het voor de koks
plezierig werken is en een enorme besparing oplevert. Geld dat
gebruikt kan worden voor aankoop van voedsel, wat meer dan
welkom is door de alsmaar stijgende voedselprijzen. De totale kosten van deze aanpassingen
bedraagt 5.788 euro. Het goede nieuws is dat iedere euro die
u als Aalsmeerder geeft door de
OSA (Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer) wordt verdubbeld
met een maximum van 2.500 euro. Helpt u mee? Maak uw bijdrage over op IBAN NL43 INGB 000
000 5066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. stoompannen. Giften zijn
aftrekbaar van de belasting. Meer
informatie over de stichting is te
vinden op de website www.kinderhulp-afrika.nl

Sienergie en gemeente Aalsmeer

Inspirerend Energie Ontbijt
op 9 november in Bloemhof
Aalsmeer - Sienergie Energieloket en de gemeente Aalsmeer
nodigen woningeigenaren weer
uit voor een inspirerend Energie
Ontbijt en wel op vrijdag 9 november om 8.30 uur in het restaurant van Sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.
De Bewonersgroep Oost van Ons
Tweede Thuis zal daar een smakelijk ontbijt verzorgen en de energieadviseurs van Het Energieloket Aalsmeer geven tekst en uitleg. Kom ook en deel in een ongedwongen sfeer ervaringen, stel
vragen over woningisolatie, zonnepanelen of aardgasloos wonen.

Laat je inspireren door de successen van anderen. En haal informatie op bij de energieadviseurs
van het Energieloket Aalsmeer
over de nieuwste inzichten, besparingen en kosten en hoe die
te financieren zijn. De gemeente komt uitleggen wat het Duurzaamheidsfonds kan betekenen
voor buurtinitiatieven en VVE’s.
Deelname is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Dat kan via
www.sienergie.nl of telefonisch
via 06-52667700. Op 23 november is er een Energie Ontbijt in De
Spil in Kudelstaart. Ook daarvoor
kan al worden gereserveerd.

Op dinsdag 6 november in ‘t Baken

Mij & Zorg bijeenkomst
voor senioren
Aalsmeer - Hoe wil je dat je toekomst eruit ziet als je ouder wordt
of meer zorg nodig hebt? Hoe pas
je de woning aan als je zo lang
mogelijk zelfstandig wil blijven
wonen? Wat kun je zelf nog en op
wie kun je rekenen als je hulp nodig hebt? Waar ben je zelf verantwoordelijk voor en waarvoor kun
je bij de gemeente terecht? Hoe
en wanneer pak je dat allemaal
aan? Het is goed het daarover
met anderen te hebben.
Op dinsdag 6 november kunnen geïnteresseerden hiervoor
terecht bij de Mij & Zorg bijeenkomst in wijkcentrum ‘t Baken.
Tijdens de Mij & Zorg bijeenkomst kunnen aanwezigen met

elkaar in gesprek over de veranderingen in de zorg, de eigen rol
hierin en over mogelijke oplossingen in het regelen van zorg
en ondersteuning. Er is ruimte voor persoonlijke situaties. Elke vraag kent een oplossing.
Door samen de vragen te bespreken, ontstaan de beste oplossingen, zo is de ervaring van eerdere
Mij & Zorg bijeenkomsten in het
land. De Mij & Zorg bijeenkomst
in Aalsmeer wordt georganiseerd
door de Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer, in samenwerking met de KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maakt zich sterk voor
een samenleving waarin senioren

Lezing Rosita Steenbeek
vrijdag bij de Zin-Inn
Aalsmeer - “De dubbele poort
staat open. Schoenen, gympen, sandalen hangen aan touwtjes boven mijn hoofd, voor een
wand van oranje reddingsvesten.
Ik loop rond en kijk naar schalen,
pannen, kannetjes, bekers, van
metaal en plastic, verpakkingen
van voedsel, drank. Zeep, crème,
kammen, borstels, een scheerAanstaande zaterdag 3 november organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, mesje. Alles is uitgestald op planDock en De Binding daarom gezamenlijk een multicultureel lunchbuf- ken gemaakt van het hout van de
fet tijdens de themadag ‘Food in de Veiling’. Jongeren met diverse achter- boten.” Schrijfster Rosita Steengronden presenteren de lekkerste gerechten uit hun land van herkomst. beek vertelt haar verhalen over
Sla je boterham dus over en kom tussen 12.00 en 15.00 uur een verrassend de vluchtelingenopvang op vrijvorkje prikken op de zolder van De Oude Veiling bij Cultuurpunt Aalsmeer. dag 2 november tijdens de ZinInn van de Doopsgezinde Gemeente. Rosita Steenbeek is een
Nederlands schrijfster en incidenteel actrice. In 1994 debuteerde ze met ‘De laatste vrouw’.
Een boek dat Rome en Sicilië als
decor heeft en in verschillende
talen werd vertaald. Vanaf dat

Gratis multicultureel lunchbuffet

‘Food’ in de Veiling’ met
smakelijke activiteiten
Aalsmeer - Voeding staat centraal tijdens het evenement ‘Food
in de Veiling’ op zaterdag 3 november. In de ‘Huiskamer van
Aalsmeer’ organiseren Bibliotheek Amstelland, Ons Tweede
Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer en
ESA deze dag als kick-off voor de
campagne Nederland Leest. De
hele dag kan meegedaan worden
aan verschillende activiteiten. Er
kunnen gerechtjes geproefd worden en kennis gemaakt worden
met lokale producten, Aan het
einde van de dag, van 16.00 tot
18.00 uur, geeft Hans Spitsbaard,
de winnaar van Heel Holland
Bakt, een live bakdemonstratie in
de grote zaal. Ook komt de Hogeschool Inholland met een aantal
studenten van de opleiding Food
Commerce & Technology. De studenten richten een voedingslab
in, waar bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende smaakproefjes. Dit is voor de bezoeker
interessant, maar voor de studenten ook, zij gebruiken de reacties
van de bezoekers namelijk voor
hun studie.
Multicultureel buffet
Tijdens het evenement organiseren Cultuurpunt Aalsmeer, Dock
en De Binding gezamenlijk een
multicultureel lunchbuffet. Jongeren met diverse achtergronden presenteren de lekkerste gerechten uit het land van hun herkomst. Samen met hun ouders

bereiden zij allerlei hapjes. Terwijl
de gasten langs de verschillende
kraampjes lopen en de gerechten
proeven, vertellen de jongeren
vol enthousiasme over hun land
en de eetgewoontes van daar.
Tijdens het buffet draait een DJ
de lekkerste wereldmuziek. Het
multiculturele lunchbuffet is van
12.00 tot 15.00 uur.
Streekmarkt
Naast alle activiteiten is er ook
een streekmarkt waar lokale ondernemers hun producten presenteren. Zo is er onder andere een bierbrouwer, een wijnmaker, vertelt de molenaar over zijn
meel en laat een Imker zien hoe
hij honing maakt.
Alle bezoekers aan deze feestelijke dag krijgen gratis het Nederland Leest boek ‘Je bent wat
je leest’. Dit cadeauboek staat vol
essays en verhalen van smaakspecialisten over koken, gezondheid, voeding en meer.
Food in de Veiling op zaterdag 3
november is van 12.00 tot 17.00
uur in De Oude Veilig in de Markstraat. De entree is gratis, met uitzondering van de presentatie van
Hans Spitsbaard. Voor ‘Bakken
met Hans’, zijn kaarten à 10 euro
te verkrijgen via www.debibliotheekamstelland.nl, aan de balie
van de bibliotheek en in het restaurant van De Oude Veiling. Er
zijn nog maar enkele kaarten verkrijgbaar, dus wees snel.

moment wijdt ze zich volledig
aan het schrijven. In september
kwam haar meest recente werk
uit: ‘Wie is mijn naaste?’. De ZinInn begint vrijdag 2 november
om 20.00 uur en de toegang bedraagt 5 euro per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie of thee. Belangstellenden zijn welkom bij de
Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55. Kijk veer informatie op
www.dgaalsmeer.nl. Deze activiteit wordt georganiseerd door
de Zin-Inn van de Doopsgezinde
Gemeente met medewerking van
de Open Hof Kerk. De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer biedt
open ruimte voor ontmoeting en
gesprek. Het Zin-Inn programma
is samenbindend en vredestichtend en spitst zich toe op geloof,
zingeving en maatschappij. De
Zin-Inn groeit vanuit een doopsgezinde visie op mens en wereld.”

Veel noviteiten op 19e
Trade Fair Aalsmeer
Aalsmeer - De Trade Fair
Aalsmeer is met 20.000 producten en 600 exposanten de
internationale sierteeltbeurs
met het breedste en diepste
assortiment. Kwekers, veredelaars en handelaren presenteren hun noviteiten en hun bijzondere bloemen en planten.
De Trade Fair Aalsmeer vindt
plaats van 7 tot en met 9 november.

is bij uitstek de internationale
vakbeurs waar noviteiten worden gepresenteerd en waar de
belangrijkste trends te zien zijn.

Nieuwe handelsroutes
Het thema van de Trade Fair
Aalsmeer is dit jaar Connect to
Global Growth. De sierteelt is
sterk internationaal georiënteerd. In het programma is veel
aandacht voor nieuwe handelsroutes en het overbrugNoviteiten
gen van verschillen in cultuur
Het is de 19e keer dat de Trade tussen nieuwe handelspartFair Aalsmeer plaatsvindt. Dit ners. De Trade Fair Aalsmeer is
jaar is de totale beursopper- een initiatief van Royal Floravlakte 25.000 vierkante me- Holland en vindt plaats op de
ter. Exposanten zijn dit jaar af- veilinglocatie Aalsmeer aan de
komstig uit Nederland, België, Legmeerdijk. De openingstijDuitsland, Frankrijk, Denemar- den zijn woensdag 7 en donken, Italië, Spanje, Israël, Ethi- derdag 8 november van 9.00
opië, Taiwan, Japan en de Ver- tot 17.00 uur en vrijdag 9 noenigde Staten. De organisatie vember van 9.00 tot 15.00 uur.
verwacht meer dan 16.000 be- De Trade Fair Aalsmeer is een
zoekers uit alle delen van de vakbeurs. Meer informatie op
wereld. De Trade Fair Aalsmeer www.tradefairaalsmeer.com.

Over zorg en voorzieningen

Symposium dementie
op jonge leeftijd
Amstelland - Op dinsdag 6 november begint om 15.00 uur een
Symposium over de zorg en voorzieningen voor jonge mensen
met dementie in de regio Amstelland en Meerlanden. Dit symposium is voor zorgprofessionals,
jonge mensen met dementie en
mantelzorgers en geïnteresseerden. Jonge mensen met dementie hebben andere zorg en voorzieningen nodig dan mensen die
op oudere leeftijd te maken krijgen met dementie. Welke aanpassingen moeten zorgprofessionals, dagbestedingen en verzorgingshuizen doorvoeren om goede zorg te bieden aan jonge mensen met dementie? En wat is dan
die goede zorg?
De volgende sprekers zullen hun
ervaringen delen: Sharon Bilars,
partner is jong dement; Andrea
Witteveen en Job van Ameron-

gen, oprichters van dagbesteding voor jonge mensen met dementie in Amstelveen; Bart Lips,
casemanager voor jonge mensen
met dementie in Brabant en Alwies Hendriks, psychomotorisch
therapeut bij woonzorgcentrum
voor jonge mensen met dementie ‘De Waalboog’ in Nijmegen.
Dagvoorzitter is Jos Heeremans.
Aanvang van het programma is
15.00 uur, ontvangst vanaf 14.45
uur. Na afloop (rond 16.45 uur) is
er een korte borrel met hapjes.
Locatie is het Raadhuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 in
Hoofddorp. De toegang is gratis.
Informatie en aanmelding via de
site van Alzheimer Nederland:
www.alzheimer-nederland.nl/
amstelland/symposium. Voor informatie kan een mail gestuurd
worden naar: dementiejong@
gmail.com.

Sandra uit Aalsmeer wint 10.000 euro in de BankGiro Loterij.
Foto: Jurgen Jacob Lodder.

Met gezin op reis naar Florida

Sandra uit Aalsmeer wint
10.000,- met BankGiro

Aalsmeer - Een grote verrassing voor Sandra uit Aalsmeer.
Zij heeft in de trekking van de
BankGiro Loterij een bedrag van
10.000 euro gewonnen. Onlangs
stond de Loterij bij Sandra op de
stoep om haar de cheque te overhandigen.
volwaardig kunnen meedoen en beter zicht te krijgen over wat er De Aalsmeerse was compleet vermensen omzien naar elkaar. Ech- leeft onder jonge en oudere seni- rast. Sandra (44) vertelt enthousiter ook senioren die lid zijn van oren in Aalsmeer. ‘Mij & Zorg’ be- ast: “Ik ga lekker met mijn man en
de Ouderenvereniging OVAK en gint op dinsdag 6 november om kinderen op vakantie! Onze wens
zij die geen lid zijn van een ou- 14.00 uur, de inloop met koffie en is al heel lang om met het gezin
derenbond, c.q. vereniging zijn thee is vanaf 13.30 uur. De bijeen- op reis te gaan naar Florida. Nu
van harte uitgenodigd voor de- komst duurt tot ongeveer 16.00 kan dat!”
ze middag.
uur. Wijkcentrum ’t Baken van de
Met de informatie uit deze bij- Open Hof Kerk bevindt zich aan Deelnemers én cultuur
eenkomst hoopt de Adviesraad de Sportlaan 86.
De BankGiro Loterij maakt iedere

dag de winnaar van een prijs bekend. Alle dagen gaat er 10.000
euro uit, elke week 100.000 euro
en iedere maand wint een deelnemer van de loterij maar liefst 1
miljoen euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en
monumenten.
Met de helft van ieder lot dragen
de ruim 600.000 BankGiro Loterijdeelnemers maandelijks bij aan
cultuur in Nederland. Hierdoor
kon de Loterij in 2018 ruim 74,8
miljoen euro verdelen onder 78
culturele organisaties.
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Levendig en goed bezocht wijkoverleg

LEZERSPOST

Wel en wee in Hornmeer

Onderzoek Omgevingsraad

Aalsmeer - In het Wijkoverleg
Hornmeer van 23 oktober werden de bewoners nader geïnformeerd over de aan te leggen
Wandelverbindingsroute in de
Hornmeer. De aanwezigen werden enthousiast toen de medewerkers van de gemeente een
toelichting gaven op de plannen
en de uitvoering. Maar de wandelpaden uitbreiden, betekent
mogelijk ook meer hondenpoep
overlast. En hier wordt voor gevreesd. De Hornmeer is een groene wijk en veel hondenbezitters
komen in deze wijk hun hond uitlaten zonder dat zij de uitwerpselen verwijderen. Het wijkoverleg gaat er bij de gemeente op
aandringen om meer controles te
houden en handhavers vaker de
wijk in te sturen.

Geef uw mening over
Schiphol (in balans)
Aalsmeer - In balans met de
omgeving. Dat is zo’n beetje
de mantra van alle partijen die
voordelen zien in de groei van
Schiphol. Alle bewoners uit de
regio mogen er tot 20 november nog iets over zeggen via
een onderzoek van de Omgevingsraad. Ondertussen lopen
de beslissers zich warm om
nog voor de Kerst besluiten te
nemen over de toekomst en de
groei van de luchthaven.
Het gaat van alles betekenen
voor de woningbouw, voor
de veiligheid, voor het verkeer, voor de geluidsoverlast
die volgens de GGD al 60.000
mensen meer betreft dan nu
wordt gezegd, voor de gezondheid, voor de waarschuwingen van het RIVM en voor
het fijnstof om maar een paar
elementen uit die balans te
noemen. O ja en werkgelegenheid, economie en massatoerisme horen daar ook in thuis
net als vrachtverkeer en bloemenveiling.
In balans met
Ik heb geen idee welke woorden er straks mee gepaard zullen gaan, maar de Tweede Kamer heeft gezegd dat Schiphol
mag groeien zolang dat maar
in balans is met die omgeving.
Maar hoe meet je dat? Dat ‘in
balans met de omgeving’? De
Omgevingsraad van Schiphol
(ORS) zegt dit te doen door nu
bewoners te consulteren over
die toekomst. Maar om nu te
zeggen dat ORS hier samen
met gemeenten bewoners actief benaderd? Nee, het tegendeel is waar.
Op de site van Aalsmeer, maar
ook op die van aangrenzende
gemeenten wordt er met geen
woord over gerept. Nergens
valt te lezen wat er met de uitkomsten wordt gedaan. Bewoners worden zo wel betrokken, zoals dat zo mooi heet op
de site van de ORS. Een bewoner kan zelfs een huiskamergesprek aanvragen met een directeur van Schiphol. Alsof bewoners van dit gebied, überhaupt nog vertrouwen hebben in welke hogerhand dan

ook. Of in een ORS waar met
elk lid geheimhouding is afgesproken.
Tien vragen
Het lijkt tegelijkertijd wel de allerlaatste kans iets te laten horen, maar de drempel is hoog.
Tien open vragen met een bult
jargon die niet misselijk is. Het
is opletten geblazen, want de
vragen en daarmee de antwoorden zijn al gauw voor
meerdere uitleg vatbaar. Toon
en taal van de vragenlijst gaan
uit van groei en niets anders.
Een voorbeeld
Het woord misleiden wil ik niet
gebruiken, maar ik ben wel benieuwd wat een groot onderzoeksbureau als Motivaction
van deze aanpak zou vinden.
Hierbij één voorbeeld uit de
vragenlijst over hoe er niet naar
de kwaliteit van uw leefomgeving wordt gevraagd, maar uitsluitend naar de belangen van
de luchthaven: ‘Kunt u in uw
antwoord aandacht besteden
aan zowel het gebruik van de
ruimte voor vliegtuigbewegingen op Schiphol als de spreiding van het vakantieverkeer
naar regionale vliegvelden?’
Hiermee wordt mij toch gevraagd of ik akkoord ga om
het totale luchtruim van Nederland vol te vliegen? Gelukkig hebben de bewonersvertegenwoordigers uit de ORS
zich van hun goede kant laten
zien. Zij hebben samen de lastige vragenlijst volledig ingevuld. De kern van hun reactie is
dat het schoner, stiller, veiliger
en minder moet. Onduidelijk is
of bewoners uit de regio deze
antwoorden ook ergens kunnen vinden. Het heeft vast met
die geheimhouding te maken.
Misschien dat Behoud Woonplezier Aalsmeer (BWA) iets
weet. De ORS is te benaderen
via https://www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening/ Reageren kan nog tot 20
november.
Jan Daalman
Bewoner onder de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan Aalsmeer
jdaalman@xs4all.nl

Plan Waterfront
Ook al waren de uitgewerkte
plannen voor het Waterfront nog
niet aanwezig, binnen het Wijkoverleg leven gemengde gevoelens over de invulling van de
plannen. De nu gevolgde bewonersparticipatie bij het plan werd
wel gewaardeerd, maar gevreesd

Onderhoud aan tunnel
en aquaduct N201
Aalsmeer - De provincie NoordHolland voert van 1 tot en met 3
november onderhoud uit aan het
Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten
Aalsmeer en Haarlemmermeer).
Het verkeer op de N201 wordt in
de avond en nacht omgeleid en
moet rekening houden met enige vertraging. De N201 wordt ter
hoogte van het Amstelaquaduct
afgesloten van donderdagavond
1 november 20.00 uur tot vrijdagochtend 2 november 05.00 uur.
De Waterwolftunnel wordt van
vrijdagavond 2 november 19.00

uur tot zaterdagochtend 3 november 06.00 uur afgesloten.
Voor de veiligheid en doorstroming moeten het Amstelaquaduct
en de Waterwolftunnel regelmatig
worden onderhouden. De wanden
en markeringen worden gereinigd
en de veiligheidsmiddelen worden
gecontroleerd. Ook wordt zwerfvuil verwijderd en de bermen gemaaid. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen vinden de werkzaamheden ’s nachts plaats. Neem
voor vragen over de werkzaamheden contact op met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Rijrichting aangepast
op het Raadhuisplein

ken. Een verrassende verandering,
maar weloverwogen, laat de gemeente weten:
“In het kader van het uitvoeringsprogramma verkeer Aalsmeer –
Kudelstaart 2017-2019 dat vorig
jaar is vastgesteld, zijn onder andere tijdelijke verkeersmaatregelen voorgesteld om de doorstroming en verkeersveiligheid op het
Raadhuisplein en omgeving te
verbeteren. Zo zijn er eerder deze maand twee verkeersdrempels
geplaatst op de Van Cleeffkade
en Stationsweg, zijn er eerder dit
jaar fietsstroken aangebracht en is
ook de belijning opgehaald. Daarnaast is onlangs ook de rijrichting

Zelfstandigheid
Als derde punt op de agenda
werd, zij het kort, gesproken over
de zelfstandigheid van de gemeente Aalsmeer. Duidelijk werd
dat de meerderheid kiest voor
zelfstandigheid, waarover valt op
te merken dat er aan deze voorkeur meer emotionele gevoelens
dan rationele argumenten ten
grondslag liggen. De goed bezochte en levendige vergadering
werd afgesloten met napraten en
een drankje. Het volgende overleg werd bepaald op dinsdag 18
december, waarvoor de wethouder met participatie in de portefeuille, Wilma Alink, is uitgenodigd.

Inbrekers in woning in
Saturnusstraat betrapt

Niet uit, maar op via Van Cleeffkade

Aalsmeer - De rijrichting op het
Raadhuisplein is veranderd. ‘Gewijzigde verkeerssituatie’ staat op
de gele borden onder de nieuwe aanduidingen bij de ingang
van het plein voor het gemeentehuis. Vele jaren was het inrijden
bij de Stationsweg en het plein
weer verlaten via de Van Cleeffkade. Dit is nu aangepast. Het plein
oprijden mag nu via de Van Cleeffkade én via de Stationsweg. Het
plein verlaten mag alleen via de
Stationsweg. Hiervoor zijn ter aanduiding voor de helft haaientanden aan de rand van het plein gemaakt. Fietsers mogen de ophaalbrug in beide richtingen gebrui-

wordt dat er na nu geen inspraak
meer zal zijn en het plan als een
voldongen feit zal worden uitgevoerd. Een breed gebruik van de
oevers, niet alleen op zonnige dagen, wordt op prijs gesteld maar
de verkeersafwikkeling en het
parkeren is een aspect van zorg.
Omdat het Waterfront in de wijk
Hornmeer ligt, is een nadere toelichting in het Wijkoverleg, voor
de uitvoering, gewenst.

op het bruggetje tussen het Raadhuisplein en de Van Cleeffkade
omgedraaid en gelijktijdig de inrit
van het raadhuisplein aan de Stationsweg ook opengesteld voor
uitrijdend verkeer.

tie voor een minder goede doorstroming op dit kruispunt. Het verkeer dat vanaf het Raadhuisplein
richting de Burgemeester Kasteleinweg rijdt, kan in de nieuwe situatie twee keer rechtsaf slaan.
Deze route stroomt beter door en
Drie Kolommenplein
zorgt voor minder oponthoud.
Later dit jaar zal ook de huidige Door de verbinding tussen het
fietsverbinding tussen het Drie Raadhuisplein en het Drie KolomKolommenplein en het Raadhuis- menplein open te stellen, wordt
plein worden opengesteld voor uitwisseling mogelijk gemaakt
autoverkeer in beide richtingen.
tussen beide parkeerterreinen
Door bovenstaande maatregelen wat de bereikbaarheid en de verzal met name verkeer in de rich- keersveiligheid ten goede komt.
ting van de Van Cleeffkade naar de Deze voorstellen zijn afgestemd
Stationsweg afnemen. Juist deze met winkeliersvereniging, hulprichting zorgt in de huidige situa- diensten en Wijkoverleg.”

Aalsmeer - De politie doet onderzoek na aanleiding van een
inbraak in een woning in de Saturnusstraat. De inbraak is afgelopen nacht, donderdag 25 oktober rond 01.50 uur, gepleegd
in de woning in de Hornmeer. Na
een melding van een beller, zijn
twee verdachten op heterdaad
betrapt. De politie was snel ter
plaatse. De verdachten zijn dan
ook in de woning aangehouden.

onderzoek? Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit
te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de ‘Reageren’-knop of bel 0900-8844. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt
dat ze niet belangrijk zijn! Als u de
informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Toch, heeft u of één van uw
huisgenoten:
Rond het tijdstip van de woninginbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving? Rond
het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien
in de straat of in de omgeving?
Kent u mensen in uw omgeving
die mogelijk iets hebben gezien
of gehoord? Andere informatie
die belangrijk kan zijn voor het

Voorkom een inbraak
Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of
het kenteken van de auto. Voor
verdachte situaties kunt u altijd
bellen met het alarmnummer
112. Voor meldingen waarbij de
komst van de politie niet direct
noodzakelijk is, belt u: 0900-8844.
Op de website van de politie en
van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen staan tips om een woninginbraak te voorkomen.

Kleine kettingbotsing
op de Bosrandweg

Aalsmeer - Zaterdag 27 oktober even voor één uur in de middag is op de Bosrandweg een automobilist gewond geraakt bij
een kleine kettingbotsing tussen drie personenauto’s. Ambulancepersoneel heeft één van de
automobilisten naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk begon de voorste auto plotseling te
remmen, de achterste twee auto’s zagen dat te laat, waardoor
deze aanrijding ontstond. De auto’s, vooral de middelste, raakten
flink beschadigd. Omdat de Bosrandweg een doorgaande weg is,
zorgde de kleine kettingbotsing
voor veel hinder. Een rijstrook is

enige tijd afgesloten geweest. De
politie doet onderzoek naar de
exacte oorzaak van de aanrijding.
Foto: VTF / Roy Gerritsen

ot in fiet e
en scooter

heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Mogelijk is de vele regen
de oorzaak van het ongeval. De politie doet nader onderzoek.
Foto: VTF / Laurens Niezen

Aalsmeer - Een fietser en een snorscooter zijn dinsdag 30 oktober
rond kwart over acht in de ochtend
in botsing gekomen op de kruising
Burgemeester Kasteleinweg met
de Oosteinderweg. Een ambulance is ter plaatse gekomen voor de
betrokkenen. Geen van hen hoefde uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht te worden. Behandeling ter plaatse bleek voldoende. Beide voertuigen zijn licht beschadigd geraakt. Hoe het ongeluk
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kinder- en jeugd

krant

Zelfbedachte actie jonge inwoners

Twee maal zilver en twee maal brons

Rijsenhout - Wat is er in deze tijd
nou nog leuker dan computeren
en gamen? Vuil ruimen in de natuur, vinden Noa Zijderveld (8)
en Vlinder Baas (7). De twee meiden besloten samen om het mini-bosje in Rijsenhout, het Schelpenpad, eens onder handen te
gaan nemen. Gewapend met een
grijpstok, twee vuilniszakken en
een doos voor al het afval stonden Noa en Vlinder zondagmorgen 28 oktober samen te trappelen om te beginnen aan hun zelf
bedachte actie ‘Wij houden heel
Rijsenhout schoon’. Aan enthousiasme ontbrak het niet, maar aan
zwerfafval ook niet! Binnen korte tijd hadden de meiden twee
volle grote vuilniszakken vol. Lege chipszakken, heel veel bier- en
frisdrankblikjes en zelfs een jog-

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 27 oktober mochten Oceanus zwemmers tussen de 7 en 18
jaar deelnemen aan de jaarlijkse IJsselcup in Nieuwerkerk aan
den IJssel. Maar liefst 229 zwemmers uit 3 landen hadden zich ingeschreven, waaronder 15 zwemmers van Oceanus. Voor alle
zwemmers geldt dat ze een korte afstand en een lange afstand
vrije slag dienen te zwemmen.
De beste 6 mogen in de finale
een gemiddelde afstand zwemmen. De deelname was niet zon-

Noa en Vlinder houden
Rijsenhout schoon
gingbroek en een fietsband was
de oogst van twee uurtjes vuil
ruimen. Sommige dingen waren
echt te vies om met de blote handen beet te nemen. Zonder prikstok of handschoenen is dit werk
niet te doen, zo ervaarden Noa en
Vlinder. Maar, ze vonden het heel
leuk om te doen. Veel waardering
kregen de meiden van inwoners.
Bijna iedere voorbijganger trakteerde de dames op een compliment. Noa en Vlinder hebben nu
de smaak te pakken en kunnen
niet wachten om weer aan het
‘werk’ te gaan.
“Wie weet brengen we op deze manier meerdere kinderen op
het idee om de natuur op deze
manier een handje te helpen”, aldus de twee enthousiast. Wat een
toppers!

Dagje zingen en dansen
voor kinderen/jongeren
Regio - Op zaterdag 10 november willen de parochies uit de
regio met kinderen en jongeren tussen de 5 en 16 jaar uit Kudelstaart, Aalsmeer, Uithoorn,
Nes aan de Amstel en De Kwakel een dag samen zingen. Overdag worden er liedjes met bijbehorende dans aangeleerd en
’s avonds worden deze liedjes in
een Eucharistieviering ten gehore gebracht. Tussendoor is er een
workshop en worden er spelletjes
gedaan en gezamenlijk gegeten.
Een volledig verzorgd program-

ma dus. Dit alles gaat plaats vinden in RK kerk de Burght in Uithoorn. Iedereen die het leuk vindt
om te zingen en hier aan mee wil
doen is van harte welkom! Deze leuke dag begint voor de kinderen en jongeren om 10.30 uur
en om 19.00 uur is iedereen van
harte welkom in de Eucharistieviering.
De kinderen hoeven voor deze dag alleen een lunchpakketje mee te nemen. Informatie en
opgeven kan via de mail: soppescholte@kpnplanet.nl

Internationale allure voor
zwemmers van Oceanus

Deelname door precies 200 kinderen

Drukte in Centrum voor
pompoenenspeurtocht
Aalsmeer - De pompoenenspeurtocht in Aalsmeer Centrum
afgelopen zaterdag 27 oktober
was weer een groot succes. Het
weer leek even roet in het eten
te gooien maar tijdens de speurtocht was het gelukkig droog en
konden honderden kinderen met
hun (groot)ouders op zoek naar
de verstopte pompoenen in de
etalages van de winkels. Tijdens
deze negende pompoenenspeurtocht in het Centrum op de laatste zaterdag van de herfstvakantie stonden om kwart voor één de
eerste groepjes kinderen al te popelen om van start te gaan. Met
behulp van een plattegrondje
konden de 15 verstopte pompoenen gevonden worden. Tussen
13.00 en 15.30 uur was het een
drukte van jewelste in de straten.
Ook dit jaar waren er veel verklede kinderen en ouders op pad en
bij Keurslagerij Ron Steen werd
natuurlijk weer op pompoensoep
getrakteerd, wat ook zeer in de
smaak viel bij het winkelend publiek. Er werden precies 200 formulieren ingeleverd en de meeste kinderen wisten alle pompoenen te vinden. Direct na afloop
van de speurtocht werden de ge-

der succes. Van de 15 Oceanus
zwemmers behaalden maar liefst
9 zwemmers de finale. Soraya Lopes, Romee Veldt, Rachelle de
Meij, Olivia Schalekamp, Aaronn
Elbaz, Elise Schipper, Loek Boerlage en Floris van der Salm verdedigden de eer van Oceanus. Maar
liefst vier toppers wisten hun finaleplaats om te zetten in een
plek op het podium. Elise en Olivia behaalden zilver en Soraya en
Floris behaalden brons. Een schitterend resultaat met internationale allure.

lukkige prijswinnaars getrokken
en gebeld. De 13 leuke én lekkere
prijzen die beschikbaar waren gesteld door de deelnemende winkeliers in Aalsmeer Centrum, konden zaterdagmiddag meteen opgehaald worden. De hoofdprijs,
een countdown kaart van Jump
XL in Aalsmeer, goed voor 7 keer
trampolinespringen, is gewonnen door de 8-jarige Mette Bijlsma en uiteraard was de jeugdige
inwoners hier heel blij mee.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
De hoofdprijs is gewonnen door de
8-jarige Mette Bijlsma uit Aalsmeer.
Foto: Meer Aalsmeer (op www.
meeraalsmeer.nl nog meer foto’s)

Jongens én meisjes welkom!

Voetbalclinic bij RKDES
voor groepen 2 en 3
Aalsmeer - Zaterdag 10 november organiseert RKDES een voetbalclinic voor alle jongens en
meisjes uit groep 2 en 3 van de
basisschool! Bij deze voetbalclinic kan de jongste jeugd op een
leuke wijze kennis maken met
voetbal. Tijdens deze clinic van 1
uur komen alle aspecten van het
voetbal aan bod: dribbelen, passen, schieten, lopen en natuurlijk een onderling partijtje. De clinic vindt plaats onder leiding van
de hoofdtrainer van de mini’s,
Ton Nisters, en ‘mister AZ’ Michael
Buskermolen die als praktijkbegeleider verbonden is aan RKDES.
Wil jouw dochter of zoon eens
proberen of voetbal dé sport
voor haar of hem is? Heeft jouw

dochter de droom om de volgende Lieke Martens te worden of
droomt jouw zoon om net als Michael Buskermolen profvoetballer te worden? Kom dan naar RKDES op 10 november!
Aanmelden voor de voetbalclinic kan op 10 november vanaf 9.15 uur in de kantine aan de
Wim Kandreef. De clinic start om
9.30 uur en duurt tot 10.30 uur.
Naast deze clinic is het ook mogelijk om drie keer gratis mee te
komen trainen (op woensdag om
16.30 uur en op zaterdag om 9.15
uur). Graag even melden bij Ton
Nisters als jouw zoon of dochter
voor het eerst komt trainen. Meer
vragen over de mini’s? Mail naar
coordinator_minis@rkdes.nl.

gen fel uit de startblokken en
dit resulteerde al in de vijfde minuut in een voorsprong. Het was
FCA aanvalster Ilonca die met een
prachtig schot de DIOS keepster
liet vissen: 1-0. In de 24e minuut
was de FCA defensie niet bij de
les waardoor een DIOS aanvalster
FCA keepster Maud kon verschalken: 1-1. In de 31e minuut was het
FCA linksbuiten Daisy die door de
DIOS defensie brak en met een
prachtige boogbal over de DIOS
keepster het net liet bollen: 2-1.
Met fikse regenbuien werd met
deze stand de rust gehaald. Na
de rust golfde het spel een half
uur heen en weer, kansen werden
er nog niet benut tot de 76e minuut aanbrak. Het was weer FCA
linksbuiten Daisy die een mooie
FCA aanval met een strak schot
afrondde: 3-1. Nog geen drie minuten later ( 79e minuut) was het
FCA aanvalster Dewi die goed

werd aangespeeld en op haar super schot had de DIOS keepster
geen schijn van kans: 4-1. Tussen
de regenbuien door kabbelde de
wedstrijd naar het einde. Toen de
scheids de wedstrijd affloot kwam
zowaar het zonnetje door!
Verslag en foto: Ruud Meijer

OBS De Zuidooster gaat
Schaatsen voor Water
Aalsmeer - Woensdag 14 november vindt op de Schaatsbaan
in Haarlem de landelijke actie
van Plan Nederland plaats waarvoor scholieren kunnen Schaatsen voor Water. OBS De Zuidooster doet hier met 160 leerlingen
uit de groepen 7 en 8 aan mee en
hoopt veel geld op te halen voor
kinderen in Ethiopië. De leerlingen gaan langs de deuren met
het verzoek om een donatie en er
worden oproepen via Social Media gedaan, met een link naar de
website.

voor meisjes die ongesteld zijn.
Zo helpt OBS De Zuidooster kinderen in Ethiopië. De kinderen uit
groep 7 en 8 kunnen er met hun
schaatsprestaties voor zorgen dat
duizenden kinderen straks veilig drinkwater hebben en betere
toiletten. Met de opbrengst zorgt
Plan in de regio Amhara op zes
basisscholen voor waterpompen
en watertanks. Voor schoolmeisjes worden aparte toiletblokken
gebouwd, met wasruimtes en
een invalidetoilet. Ook richt Plan
speciale clubs op waar leerlingen cursussen krijgen over hygiëNiet vanzelfsprekend
ne. Ze leren over handen wassen,
In Nederland komt er schoon wa- bacteriën en het gebruik van de
ter uit de kraan. We kunnen het toiletten. Ook wordt er gesprodrinken, ermee douchen, spelen, ken over hygiëne tijdens de menkoken, de wc doorspoelen en on- struatie. Voor noodgevallen is er
ze handen wassen. In veel Afri- voor meisjes maandverband.
kaanse landen is dat een onvoorstelbare luxe. Vooral meisjes moe- Wilt u de actie ondersteunen
ten elke dag uren lopen om wa- door een bedrag te doneren?
ter te halen uit een bron ver van Dat kan via www.planschaathun huis. Ze missen hierdoor veel senvoorwater.nl, bij groep kunt
tijd op school. En het water dat u kiezen voor ‘Zuidooster’ en bij
ze hebben is vaak vervuild. Veel een van de genoemde klassen
kinderen worden ziek van het een (anonieme) donatie doen.
drinken van dit water en kunnen De school met het hoogst opgedaardoor ook niet naar school. haalde bedrag kan zelfs nog een
Een andere reden waarom veel leuk prijsje van Plan Nederland
meisjes wegblijven van school is winnen, evenals de school die
het ontbreken van goede school- met schaatsen de meeste rondjes
toiletten met aparte wasruimtes heeft gereden.

Spannend kinderconcert
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Zondag 11 november
geeft Aalsmeers Harmonie een
griezelconcert in gymzaal De Baccara. Alle kinderen vanaf 4 jaar
zijn van harte welkom om te komen luisteren naar een spannend
verhaal met spannende muziek!
Het verhaal wordt voorgelezen
door Franka Riesmeijer. Misschien
herken je de muziek wel van Harry Potter, Pirates of the Caribbean, of Tanz der Vampieren. Je mag
verkleed komen naar het concert.

Meld je via www.aalsmeersharmonie.nl aan, de entree is 2 euro (inclusief limonade). De zaal is
open vanaf 14.00 uur, het concert
begint om 14.30 uur en duurt een
uurtje. De zaal is natuurlijk versierd in het thema.
Er is ook een boekenkraam van
Het Boekhuis met spannende boeken. Gymzaal de Baccarastraat bevindt zich aan Baccarastraat 1. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Voetbal dames

Derde winst op rij voor
FC Aalsmeer MO17-1
Aalsmeer - Twee weken geleden
werd er bij een voetbalwedstrijd
nog tweemaal een drinkpauze
gehouden vanwege de extreme
warmte ( 25 graden) in oktober.
Hoe anders was het afgelopen za-

terdag 27 oktober bij de meidenwedstrijd tussen FCA MO17-1 tegen SV DIOS MO17-2 uit NieuwVennep. Regenbuien en kou (10
graden) moesten de meiden trotseren. De Aalsmeer meiden gin-

FCA rechtsbuiten Melissa R was alleen met een armklem af te stoppen.
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Voetbal zondag

Bridgecompetitie

Ruime overwinning Alie
en Til bij BC Onder Ons

Teleurstellende wedstrijd
FC Aalsmeer tegen SJZ
Aalsmeer - In een matige partij
voetbal heeft FC Aalsmeer zondag de punten te gemakkelijk
aan SJZ gegeven in een teleurstellende wedstrijd die maar bij
vlagen kon boeien. Wie wel eens
de trainingen bezoekt van de
zondagclub ziet daar achttien bevlogen voetballers die de strijd
aangaan en ontzettend veel plezier beleven. De oefenstof, die
Marco Bragonje op die avonden
aandraagt aan zijn jongens en
op donderdag bijgestaan wordt
door Bas Groeneveld, zit prima
in elkaar en er wordt ook veel gedaan aan afwerken op het doel.
Maar afgelopen zondag was daar
weinig van te merken, al startte Aalsmeer de wedstrijd prima.
De eerste kans was voor Remi
Pasternak die mooi aangespeeld
werd door Karol Mirowski, zijn
lob over keeper Nierop ging maar
net over. Na 18 minuten wachten weer iets wat kans gaf op een
doelpunt. Jeroen Ezink werd prima aangespeeld door Remi Pasternak, maar zijn schot miste elk
gevoel. In de 21e minuut was
het wel raak op het doel van FC
Aalsmeer. Door slecht uitverdedigen veroverde SJZ de bal en dat
resulteerde in een schot op doel
van Bart Koopstra die in eerste instantie de bal tegen kon houden
maar in de rebound was het Peter
Wansink die van dichtbij de 0-1
kon intikken. Wie dacht dat FC
Aalsmeer nu echt wakker was geworden kwam bedrogen uit, het
was toch SJZ dat het spel dicteerde en dat resulteerde in een kopbal net naast en een schot tegen
de lat. De gong van de goed leidende scheidsrechter Groenendijk kwam voor FC Aalsmeer op
het juiste moment. De tweede
helft was nog maar acht minuten oud toen FC Aalsmeer een terechte penalty kreeg na het neerhalen van Pim Binkhorst in het
strafschopgebied. Jeroen Ezink

achter de bal en hij schoot deze kans feilloos in achter keeper
Nierop: 1-1. Toch was het even
later weer Bart Koopstra die zeer
handelend moest optreden bij
een kans voor SJZ. Ook Pim Binkhorst kreeg een prima kans na
eindelijk een echte mooie aanval
die over meerdere schijven ging,
maar helaas net niet. FC Aalsmeer
ging weer slordiger spelen en na
een fout op het middenveld en
onnodig balverlies was het Mark Van links naar rechts: Jur Geleijn, Menno Vreeken, Bianca Geleijn, Esther
Jan Vermeeren die door de ver- van Wieringen en Edo de Haas.
dediging slalomde en Bart Koopstra geen kans gaf: 1-2. Het spel
werd er niet beter door en ook
de wissels haalde niet het gewenste effect, eerst de tegenvallende Bas Voortman( komt gewoon te weinig aan spelen toe)
voor Mo Alaswad en even later
Joeri v.d Schraaff die vervangen
werd door de licht geblesseerde Aalsmeer - Op zaterdag 20 ok- medeorganisator Bianca Geleijn.
Alexander Goes. Ook Joeri had tober, een maand eerder dan an- Dat riekt naar matchfixing, maar
weken door een liesblessure niet dere jaren, stonden vierenveer- bij navraag bleken tegenstanders
kunnen voetballen en moet dan tig klaverjassers klaar om de bereid onder ede te verklaren dat
ook weer wennen aan het spelle- strijd aan te gaan tijdens het elf- zij echt vier marsen had gescoord
tje dat voetbal heeft. Trainer Bra- de Hornweg Open Klaverjas Toer- dus was het terecht dat Bianca
gonje probeerde nog van alles, nooi (HOKT). Om 20.30 uur wer- ook als winnaar werd geroemd.
Sebastiaan Huigsloot erin voor den de eerste kaarten getrokken
Pim Binkhorst en die vormde sa- en koppels gevormd voor de eer- Rode lantaarn en nieuwe prijs
men met de naar voren gestuur- ste van drie speelronden. In deze Esther van Wieringen was ook
de Nick Sluijs de luchtmacht voor eerste ronde liet de winnaar van winnaar; Zij had met 3171 punFC Aalsmeer, maar echte kansen 2011, Menno Vreeken, al zien dat ten het minste aantal punten en
ontstonden er niet. Sterker nog hij niet van plan was om net als in daarom zal de ‘Rode lantaarn’ dit
de FC kwam goed weg bij de aan- 2017 met de titel ‘Best of the rest’ jaar weer eens achter het raam
vallen van SJZ, wederom stond naar huis te gaan. In de twee- op de Hornweg branden. Dit jaar
Bart Koopstra zijn mannetje door de ronde liep het echter minder is er een nieuwe prijs geïntroduenkele prima reddingen en was met de favoriet voor de eindze- ceerd; Voor de beste speler van
het zelfs Pawel Kocon die op de gen. Na 1966 punten in de eer- de jongere generatie. Deze keer
doellijn nog redding kon bren- ste rondes bleef Menno honderd ging het tussen Jan Joost Evepunten achter op rivaal Irene, die leens en Jur Geleijn. De laatste
gen.
Al met al een teleurstellende met 3581 punten de laatste ron- werd met 3758 punten als beste
wedstrijd aan de kant van FC de inging. Een soortgelijke situa- jeugd gehuldigd. De organisatie
Aalsmeer dat nu laatste staat in tie als in 2017 deed zich voor. Met hoopt met deze extra prijs voor
de competitie. Zondag 4 novem- 1950 punten in de laatste rondes een eigen leeftijdsklasse volgend
ber naar WVC, zonder de op va- leek het even of Irene als twee- jaar nog meer jeugd te verwelkokantie zijn Nick Sluijs die de bloe- de vrouw haar naam mocht la- men op het twaalfde HOKT.
men in ontvangst mocht nemen ten graveren in de wisselbeker.
als Man of the Match. Het zal we- Maar met 2415 punten in de laat- In training
derom een zware dobber wor- ste ronde en een totaal van 5896 Na de prijsuitreiking werd er door
punten bleek Menno toch de liefhebbers nog een vierde ronden.
sterkste speler van de avond.
de gespeeld en analyseerde de
toppers hun slagen en de missers
Wisselbeker en citruspers
van de maten waarmee ze speelMet een handdruk en de opmer- den. Esther, Bianca, Hein en Mark
king van de organisatie “Voor de werden door de deelnemers betweede keer, maar daarna nooit dankt voor de organisatie van dit
meer”, kreeg trouwe deelnemer steeds professioneler wordenMenno als eerste de wisselbeker de klaverjastoernooi. Gezien het
mee naar huis. Met dank aan zijn geringe puntenverschil in de top
kaartmaten en in het speciaal Edo en het hoge puntenaantal van
gen die beide eigenlijk geen ech- de Haas die voor deze actie ‘De ci- de laagst geklasseerde speelster
te kansen wisten te creëren. Gijs truspers’ in ontvangst mocht ne- blijkt het niveau elk jaar weer te
Lentjes kwam in het veld voor men voor de speler die er nog stijgen. De spelers gaan allemaal
Daan Duizendstra en Elias Elha- wat wist uit te persen in de laatste weer een jaar in training om in
dji voor Maarten van Putten. Roy ronde. De zak met marsjes voor 2019 de gemaakte progressie te
Endhoven ging zich meer met de de meeste pitslagen was voor tonen.
aanval bemoeien en gelijk kregen de Kudelstaarters meer grip
op de wedstrijd, maar echte grote uitgespeelde kansen waren er
niet. Wel veel gerommel voor het
doel, maar bij elke inzet van een
Desser zat er wel weer een verkeerd been tussen. De eindpas
was vaak onzorgvuldig en anders Kudelstaart - Iedere donderdag- met 472 punten en Gerard de Wit
stond de keeper van MMO wel middag is er voor 55+ers een ge- met 515 punten. Bij het klaverjasin de weg. Kortom, geen door- zellige kaartmiddag in het Dorps- sen was deze week Huub Bouwkomen aan. De debutant Jim- huis van Kudelstaart. Klaverjassen meester met 5003 punten de besmy Baars, jawel de kleinzoon van en jokeren staan op het program- te, Riet Pothuizen werd met 4953
Jan Baars en zoon van Ron Baars ma en kaartliefhebbers zijn van punten tweedee en plaats drie
(twee oud eerste elftalspelers), harte welkom tussen 13.30 en was voor Greet de Jong met 4925
was nog het dichtst bij een tref- 16.30 uur. Op donderdag 25 okto- punten. Belangstelling voor defer, zijn schot spatte op de lat. Vier ber is het jokeren gewonnen door ze gezellige kaartmiddag? Kom
minuten voor tijd stond plots de Bets Teunen met 470 punten, ge- er bij! Inlichtingen bij mevrouw R.
spits van MMO helemaal vrij en volgd d oor Gerrit van der Geest Pothuizen via 0297-340776.
kon hij de bal in het RKDES-doel
schuiven. In de laatste vier minuten had RKDES wel drie opgelegde kansen, maar deze waren voor
Roy Endhoven twee keer en Elias
S.C.W. 3 - Olympia.H 3
14.30 u
Elhadji niet besteed. Al met al een ZATERDAG 3 NOVEMBER:
Zwanenburg 2 - S.C.W. 4 14.30 u
onverdiende 1-0 nederlaag. Toch F.C.AALSMEER
is het frappant dat de Kudelstaar- Zwaluwen’30 1 - F.C.A. 1 14.30 u S.C.W 35+1 - B.S.M. 35+1 14.30 u
ters het altijd tegen ploegen uit W.V.H.E.D.W. 3 - F.C.A. 2 14.15 u SCW 45 +1 - RKAVIC 45+1 14.30 u
11.45 u
de onderste regionen moeilijk U.N.O. 3 - F.C.A. 3
14.30 u ZONDAG 4 NOVEMBER:
hebben. Een taak voor de trainer R.K.A.V.I.C. 4 - F.C.A. 4
om daar eens een eind aan te ma- W.V.H.E.D.W. 21 - F.C.A. 6 15.15 u F.C.AALSMEER
14.00 u
ken. Al met al was de eerste helft F.C.A.35+1 – V.E.W. 35+1 14.30 u W.V.C. 1 - F.C.A. 1
14.30 u N.F.C. 3 - F.C.A. 3
14.00 u
zeer matig en de tweede helft re- V.V.Z. 45+1 - FCA 45+1
Vitesse’22 6 - F.C.A. 4
11.00 u
delijk, maar het geluk lachte de
R.K.D.E.S.
Zwanenburg 7 - F.C.A. 5 14.00 u
Kudelstaartse formatie niet toe.
Vrouwen
13.00 u R.K.D.E.S.
Aanstaande zondag 4 november R.K.D.E.S. V1 - F.C.A. V1
speelt RKDES thuis tegen Spor- Jong Holland V1 - FCA V2 14.30 u RKDES 1 - Sporting Leiden 14.00 u
RKDES 2 - Nicolaasboys 2 11.00 u
ting. Aanvang is 14.00 uur op
R.K.D.E.S. 3 – Abcoude 3 12.00 u
sportpark Calslagen aan de Wim S.C.W.
14.30 u
D.E.M. 1 - S.C.W. 1
15.00 u Arsenal 5 - R.K.D.E.S. 4
Kandreef.
Stormvogels 2 - S.C.W. 2 14.30 u RKDES 5 – Hoofddorp 8 12.00 u
Eppo

Klaverjastoernooi Hornweg

Menno Vreeken wint voor
tweede keer HOKT

Voetbal: Kudelstaart koploper af

Onverdiende nederlaag
RKDES in Hoogmade
Kudelstaart - Afgelopen zondag
moest RKDES afreizen naar MMO
uit Hoogmade die de rode lantaarndrager was in deze competitie mets slechts 1 punt uit vijf
wedstrijden terwijl RKDES de fiere koploper is met 13 punten uit
vijf wedstrijden. Maar RKDES blies
het kaarsje in de rode lantaarn uit
door met 1-0 te verliezen, zodat
MMO de lantaarn overdraagt aan
Aalsmeer én RKDES is ook koploper af.
RKDES moest het doen zonder
topscoorder Indy van Koert die
vorige week geblesseerd uitviel
en nu dus niet beschikbaar was,
zodat Jordy Vrolijk weer in de basis mocht beginnen. In de eerste helft was het niet te zien dat
de ene ploeg bovenaan stond en
de andere onderaan. Het was allemaal erg matig wat de beide
ploegen voorschotelde. Moet gezegd, het grasveld was bijna twee
kontjes hoog en zo traag als dikke stront, zoals Kudelstaarters dit
zouden zeggen. Het maakte het
spel er voor de ploegen ook niet
makkelijker op. Eerste kansje voor
de plaatselijke FC kwam na ruim
tien minuten, maar de inzetten
van Mano van Veen en Erik Overvliet werden door de uitstekende
keeper van MMO uit de lucht geplukt. De eerste grote kans voor
MMO belandde op de paal buiten bereik van keeper Tommy
Blokzijl. De grootste kans voor de
Afas/Nieuwendijk brigade was
nog voor Troy Zwanenberg, maar
zijn genomen vrije trap leek meer
op een terugspeelbal dan een serieus schot. Ruststand 0-0. Het
eerste kwartier na rust was eigenlijk het evenbeeld van de eerste
helft, twee hardwerkende ploe-

Aalsmeer - Van de tweede zitting
van de tweede sessie bij bridgeclub Onder Ons zijn toch wel enkele opmerkelijke dingen vermeldenswaardig. In de A-lijn viel
het verschil van 5% op tussen de
nummers één en twee, maar ook
een paar spellen.
Op spel 7 werd 6 Schoppen geboden, de tegenpartij meende dat dit contract niet gemaakt
kon worden maar zij kregen het
deksel op de neus. Goed uitspelen zorgde ervoor dat het wel gemaakt werd voor een score van
+1660! Op spel 9 leverde 3 Ruiten
gedoubleerd een minscore van
800 op. Op spel 12 werd 5 Ruiten
gedoubleerd en gemaakt: +750.
In de B-lijn werd op spel 2 twee
maal 6SA geboden en +1 gemaakt. De overige paren kwamen
niet in slem. Op spel 15 ging 6SA
maar liefst zes down. 6 Ruiten was
onverliesbaar. Op spel 18 ging 4

Klaver gedoubleerd voor score
van –1100 terwijl op spel 19 5 Ruiten gedoubleerd werd gemaakt
voor +750. In de C-lijn geen opmerkelijke spellen.
Uitslag in de A-lijn: 1e Alie van
Verseveld en Til Eveleens met
63.54%, 2e Bert Huiskes en Hans
Visser met 58.33% en 3e Jaap Geleijn en Gonny van der Zwaard
met 57.19%. In de B-lijn: 1e Jan
Geleijn en Joris van der Zwaard
met 62.19%, 2e Trees de Jong
en Martin van der Laarse met
61.88% en 3e Oege de Jong en
Jan Eveleens met 60.94%. In deze lijn slechts 4 van de 11 paren boven de 50%! In de C-lijn:
1e Els Scholten en Marja Barendsen met 59.38%, 2e Gerrit van Luling en Ans van Wees met 57.29%
en 3e Nico Tas en Hennie Jooren
gedeeld met Ans van Maanen
en Henny van der Laarse met
56.77%.

Regiotitel veldrijden Owen Geleijn

Renner Jordy Buskermolen
vijfde in strandmarathon
Kudelstaart - Na een geslaagd
seizoen op verharde wegen blijven de wielrenners Jordy Buskermolen en Owen Geleijn ook vaart
maken op klei, gras, bosgrond en
zand. Owen Geleijn werd afgelopen zaterdag regiokampioen
veldrijden bij de junioren, Jordy Buskermolen behaalde een
dag later een vijfde plaats in de
133 kilometer lange beachmarathon tussen Hoek van Holland en
Den Helder. Buskermolen reed ter
hoogte van Egmond aan Zee met
vijf andere renners weg uit een
eerste peloton van 21 rijders. Uit
dit groepje ontsnapten vervolgens Thijs Zonneveld en uitblinker Rick van Breda. Om de kansen
van zijn Monkey Town-ploeggenoot Van Breda te verdedigen bemoeide Buskermolen zich daarna
niet met de achtervolging. Thijs
Zonneveld werd de winnaar, gevolgd door Ockeloen, Van Breda,
Van Zandbeek en Buskermolen.
Aan de wedstrijd werd deelgenomen door bijna 1100 renners. De

uitslag telt mee voor het klassement van de KNWU- topcompetitie, in het seizoen 2016-2017 gewonnen door Buskermolen.
Kampioen
Junior Owen Geleijn uit Rijsenhout werd in zijn leeftijdsgroep
onbedreigd kampioen veldrijden
van de regio’s Noord-Holland,
Zuid-Holland en Holland-Midden. Hij leidde op een parcours
in Den Haag van start tot finish
en had op de streep ruim een minuut voorsprong op de nummer
twee. Eerder deze maand was
Owen Geleijn in een veld van zeventig deelnemers al zeventiende geworden in de internationale veldrit van Gieten, tweede
in de Uiterwaardencross bij Zaltbommel en vijfde in de Nacht
van Woerden. Zijn broer Tristan
Geleijn werd zaterdag bij de regiokampioenschappen zevende,
Sven Buskermolen uit Kudelstaart
vijftiende. Beiden zijn eerstejaars
junior.

Bets en Huub winnen bij
55+ Soos in Dorpshuis

Wedstrijden veldvoetbal

Voetbal 1e teams zaterdag en zondag

Geen winst FCA en RKDES
Aalsmeer - De fans van Ajax konden juichen dit weekend. Concurrent Feyenoord werd met maar
liefst 3-0 verslagen. In Rotterdam
geen feest, ook niet in Aalsmeer
en Kudelstaart overigens. Alledrie
de eerste teams van FC Aalsmeer
en RKDES Kudelstaart moesten
de winst laten aan hun tegenstanders.
FCA zaterdag speelde thuis in de
Beethovenlaan tegen Huizen en
verloor met 0-3. Ook FCA zondag

was thuis aan te moedigen, maar
dit kon verlies niet voorkomen,
1-2 tegen SJZ.
RKDES Kudelstaart ging op bezoek in Hoogmade om het op te
nemen tegen MMO. Deze ploeg
staat laag in de competitie, terwijl
Kudelstaart zich koploper mocht
noemen. Mocht, want er is verloren van MMO met 1-0 en hierdoor
staat RKDES niet meer bovenaan
op de ranglijst.
Foto: www.kicksfotos.nl

Riet wint bij
OVAK-soos

chiehuis aan de Gerberastraat. Het
kaarten op 24 oktober is gewonnen
door Riet Meijer met 5193 punten.
Op twee is Piet Buskermolen geëindigd met 5099 punten, plaats drie
was voor Marilou van Grieken met
5080 punten en plaats vier voor
Piet Voorn met 5070 punten.

Aalsmeer - De volgende OVAK
soosmiddag is op woensdag 7 november vanaf 14.00 uur in het Paro-

Restaurant Jason Asian Cuisine
open sinds 1 oktober 2018
Na jarenlang met zijn vader Hu Shao Ting, grootmeester-chef in de “Chinese Intangible Cultural Heritage Cuisine” en 3-voudig wereldkampioen Chinese Cuisine, Specialiteitenrestaurant Yu Woah te
Amstelveen te hebben gerund, opende Jason Hu op
1 oktober jl. zijn eigen restaurant, “Jason. Asian Cuisine”, aan het Zijdelwaardplein 77 te Uithoorn.
Het voormalige winkelpand van Blokker in winkelcentrum Zijdelwaard in
Uithoorn werd in 4 maanden getransformeerd tot
een sfeervol restaurant

met plaats voor 180 gasten. Aan de voorzijde bevindt zich een terras waar
tegen de zomer zo’n 30
gasten kunnen zitten.
Het restaurant heeft een
menukaart met 50 klassiekers uit de Aziatische keuken, te serveren in 1000
variaties en biedt tevens
een maandelijks wisselend drie gangen menu.
De nieuwe hot spot in Uithoorn biedt voor elke liefhebber van de Aziatische
keuken een ruime keuze
en is dagelijks geopend
voor lunch en diner tussen
11.30-22.00 uur. Overdag
worden de gasten welkom

geheten voor lunch, koffie,
Asian high tea of diner. Jason Hu wil met zijne nieuwe restaurant laten zien,
dat ook de Chinese keuken in Uithoorn op internationaal niveau zeker
mee kan tellen. Jason Hu
doet geen concessies op
het gebied van kwaliteit.
De menukaart biedt voor
elk wat wils en is soms een
tikkeltje uitdagend. Nieuwe smaken ontdekken of
oude smaken herbeleven;
dat is Jason Hu ten voeten
uit. Jason Hu staat, samen
met zijn medewerkers, garant voor culinair Genieten
met een hoofdletter!

Zijdelwaardplein 77
Uithoorn
Telefoon 0297-303094

Grote najaarsveiling bij
Postzegelvereniging

Vrijdag en zaterdag verkoop kaarten

Toneelvereniging brengt
blijspel ‘Boeing-Boeing’
Kudelstaart - Na maanden van
repeteren is het bijna zover voor
de spelers van de Toneelvereniging. De teksten zitten in het
hoofd, het decor staat te wachten, de zoen-scenes zijn oeverloos gerepeteerd, de kleding
hangt klaar, kortom: Toneelvereniging Kudelstaart is er klaar
voor om inwoners een heerlijke avond uit te bezorgen in de
maand november. De kaartverkoop gaat vanaf dit weekeinde
van start! Het lachwekkende blijspel Boeing-Boeing (geschreven
door Marc Camoletti en vertaald
door Luc Lutz) gaat de rijke vrijgezel Bernard. Hij beleeft de tijd van
zijn leven met drie verschillende
stewardessen. De ontwikkeling
van de gloednieuwe en véél snellere Boeing A300 en een compleet nieuw vluchtschema gooit
zijn leven in de war. Ook had Bernard niet gerekend op nog een
veel grotere stoorzender: zijn oude vriend Robert, die onverwacht
op bezoek komt! In een opeenvolging van hilarische verwikkelingen waarbij de waarheid aan
het licht dreigt te komen, wordt
Robert gedwongen om als afleidingsmanoeuvre te dienen. Beide
heren hebben de handen er van

vol. Maar of dat ook succesvol is,
moet nog maar blijken. Regisseuse Janneke Boonstra en haar crew
hebben er alle vertrouwen in dat
de bezoekers zich kostelijk zullen
vermaken!
Kaartverkoop van start!
Op zaterdag 17 november is de
feestelijke première en op vrijdag 23 en zaterdag 24 november wordt er eveneens opgetreden in het Dorpshuis van Kudelstaart. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur en om 19.30
uur opent de zaal. In de pauze zal
er een verloting zijn waar aantrekkelijke prijzen zijn te winnen.
Op vrijdag 2 november kunnen
telefonisch kaarten besteld worden bij Lia Bon via 06-22410451.
Zaterdag 3 november is van 11.00
tot 13.00 uur de kaartverkoop in
het Dorpshuis van Kudelstaart.
Vanaf maandag 5 november zijn
de toegangskaarten à 12,50 euro per stuk te koop bij Gall & Gall
Kudelstaart en Bakkerij Vooges in
de Zijdstraat, Aalsmeer. Het is enkel mogelijk om contant te betalen (bij voorkeur gepast); pinnen
is niet mogelijk. Meer info via de
website www.toneelverenigingkudelstaart.nl of via facebook.

Historische Tuin en Oud Aalsmeer

Aalsmeer - Op maandag 5 november houdt Postzegelvereniging Aalsmeer een grote veiling
in Het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De veiling begint om
20.30 uur, maar de zaal is al vanaf 19.00 uur open om te kijken wat
er op deze avond aan postzegels
wordt aangeboden. De grote veiling is zeker een bezoekje waard.
Verzamelingen met een diversiteit
aan stockboeken, leeg en gevuld,
postzegelboekjes, series, velletjes
kinderblokken, velletjes kerstblokken, enz. De complete veilinglijst

staat op de website van de vereniging (www.postzegelverenigingaalsmeer.nl) uiteraard met veel
scans en foto’s van de aangeboden kavels. Verder zijn er ruim 125
nieuwe stokboeken met zegels
voor slechts 5 cent om in te snuffelen. Verder is er een verzameling
te zien van de heer van Meurs over
‘Vogels’. Echt de moeite waard om
even te kijken naar de zegels van
al die gevleugelde dieren. Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er is volop
gratis parkeergelegenheid.

Aalsmeer - Dinsdag 6 november
is er bij de Nivon weer een film te
zien. Deze keer gaat de film over
een verstandelijk gehandicapte
vader die koste wat kost het hoederecht (voogdij) over zijn jonge
dochter wil behouden als zijn capaciteiten om haar op te voeden
in vraag worden gesteld. Hoofdrolspeler Sean Penn werd voor
zijn rol genomineerd voor een
Academy Award voor beste acteur. Drie van de acteurs in de film

zijn echt beperkt en spelen zichzelf. Er zijn twee mogelijkheden
om de film, die gedraaid wordt in
het verenigingsgebouw van Flora aan de Wim Kandreef 1 in Kudelstaart, te bezoeken. Er is een
middagvoorstelling om 13.30 uur
en ‘s avonds gaat de band aan om
19.30 uur. Er wordt een kleine vergoeding van 3,50 euro voor leden
en 5 euro voor niet-leden voor de
onkosten gevraagd. Iedereen is
van harte welkom!

Afsluiting jubileummaand
Filmmiddag en -avond bij Nivon
in de Tuin druk bezocht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdagmiddag 27 oktober hebben de
Historische Tuin en Oud Aalsmeer
hun gezamenlijke jubilea afgesloten op de Tuin. Ongetwijfeld mede aangetrokken door het prachtige herfstweer waren zeer veel
bezoekers naar de Tuin gekomen
om de feestelijke afsluiting mee
te vieren. De interessante presentatie van Dirk Jongkind over
het ontstaan van de Aalsmeerse
tuinbouw trok grote belangstelling en tijdens de jubileumveiling
– tevens de laatste van dit jaar –
zat de tribune stampvol met kopers en koopsters die graag een
mooie bos bloemen wilden bemachtigen. Onder leiding van
veilingmeester Coos Buis lukte
dat uitstekend en dit resulteerde
in een mooie opbrengst voor de
Historische Tuin. Bezoekers werden getrakteerd op een heerlijke
pompoensoep, namen deel aan
de rondleiding of bezochten de
plantendokter voor advies. Daarnaast gaf visser Rekelhof voorlichting over palingroken en de
visstand in de Westeinderplassen
en vertelde de imker alles over
zijn interessante hobby. Kort-

om, het was voor elk wat wils en
uit de vele enthousiaste reacties
bleek wel dat men de opzet van
deze middag zeer op prijs stelde.
De beide jubilerende stichtingen
Oud Aalsmeer (50 jaar) en Historische Tuin (40 jaar) kijken terug
op een viertal geslaagde bijeenkomsten afgelopen maand waarmee zij hun jubilea hebben gevierd. Dat zo veel bezoekers blijk
hebben gegeven van hun interesse in de activiteiten van beide
stichtingen was hartverwarmend
en geeft nieuwe energie voor de
toekomst. Op naar de volgende
jubilea!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wijnproeverij en workshop
meditatie in Het Dijkhuis
Oude Meer - Op vrijdag 9 november vanaf 20.00 uur kan er weer
wijn (met bijbehorende hapjes)
geproefd worden tijdens de jaarlijkse wijnproeverij in Het Dijkhuis. Deze keer worden wijnen
van Wijnkloof uit Zuid-Afrika geproefd. De kosten zijn 10 euro per
persoon. Inloop vanaf 19.30 uur,
aanvang: 20.00 uur. Inschrijven
voor 5 november via info@hetdijkhuis.net. Op zondag 11 november
van 13.00 tot 17.00 uur verzorgt

Wilma Kuijper, in navolging van
de proeflessen, een workshop geleide meditatie. Na de meditatie
met als thema ‘je eigen innerlijke
krachtplaats ontdekken’ volgt uitleg over meditatief schilderen en
gaat iedereen aan de slag met het
thema. Schildermateriaal en matjes zijn aanwezig. Zelf kussen en
handdoek meenemen. Kosten 15
euro per persoon. Opgeven voor
4 november via info@hetdijkhuis.
net. Adres: Aalsmeerderdijk 77.
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Volgend jaar 90-jarig jubileum

Competitie Sjoelclub Rijsenhout

Rijsenhout - Afgelopen herfstvakantie is ijsclub de Blauwe Beugel
uit Rijsenhout met een 32 ijsclubleden afgereisd naar het ZuidDuitse plaatsje Inzell. Hier in het
schaatsmekka, vlakbij de Oostenrijkse grens, is er de gehele
week geschaatst, gefietst en gewandeld in de mooie natuur. Tevens zijn er in de avonden fanatiek spelletjes gedaan, waaronder het bordspel Keezen. Op de
woensdag en donderdagavond
waren er wedstrijden voor de pupilen en junioren welke allen hun

Rijsenhout - Thomas van Brakel heeft tijdens de vierde sjoelavond, voor de eerste keer van
dit seizoen een score boven de
2000 punten gehaald. Met een
score van 2004 heeft hij dit keer
een ruime voorsprong op de
nummer twee, Lineke van Brakel.
Zij haalde slechts 1694 punten.
Kort daarachter kwam Arnold
van der Linden met 1685 punten. In de A-klasse heeft de familie Lanser goed gescoord deze avond. Gert Lanser op kop met
1701 punten en Elly Lanser op de
derde plek met 1669 punten. Op
de tweede plaats is Leo van Faassen geëindigd met 1697 punten.
De top 3 van de klasse B ziet er als
volgt uit: Willem Romijn op kop
met 1662 punten, gevolgd door

Leden ijsclub De Blauwe
Beugel in Duitse Inzell
persoonlijke record verbeterd
hebben.
Dit was voor de leden van ijsclub
de Blauwe Beugel het 14e jaar
achter elkaar dat deze trainingsvakantie georganiseerd werd, en
volgend jaar, als de ijsclub haar 90
jarig bestaan viert zal hier een extra jubileumfeestje van gemaakt
worden.
Al met al kijken de schaatsers terug op een mooie week en het
bestuur hoopt dat zij hier veel
progressie opgedaan hebben
voor het komende seizoen.

Handbal: Super start DC1
Greenpark in Jeugddivisie
Aalsmeer - Green Park Aalsmeer
DC1 komt ook dit jaar weer uit in
de Handbal Jeugddivisie West,
het hoogste niveau wat in Nederland mogelijk is. Dit jaar is er
voor gekozen om niet meer mee
te doen aan de veld (buiten) competitie en volledig te richten op
de zaal. Afgelopen zaterdag 27
oktober mochten de dames direct de landskampioen van vorig
jaar verwelkomen in De Bloemhof, Quintus uit Kwintsheul.
Quintus is natuurlijk een geduchte tegenstander, maar het verschil wordt met de jaren kleiner en op voorhand werden er
voor zaterdag wel kansen toegedicht. Green Park traint momenteel drie keer in de week en alle trainingsarbeid in combinatie met het talent moet zich een
keer gaan uitbetalen. De start van
de wedstrijd is niet goed. Quintus neemt direct het initiatief en
loopt al snel uit naar een verschil
van drie doelpunten. Green Park
moet duidelijk het wedstrijdritme
nog opdoen en langzaam ziet het
publiek de wedstrijd kantelen.
De goed gevulde Bloemhof gaat
er eens voor zitten en halverwe-

ge de wedstrijd is de stand gelijk
getrokken en is de stand zelfs in
het voordeel van Green Park, rust
met 14-11. De start van de tweede helft is cruciaal. De koppies
van de meiden staan geconcentreerd. Even de wedstrijd weer
aanvoelen. Quintus probeert
druk te zetten, maar de Aalsmeerse verdediging staat als een huis.
Green Park loopt verder uit en het
verschil wordt alleen maar groter.
Hier wordt een puike partij gehandbald en daar kan iedereen
in Aalsmeer trots op zijn. Quintus
wordt met een 28-23 naar huis
gestuurd. Wat een start van het
seizoen!
Dames 1 speelt gelijk
Zondag 28 oktober kwam de dames handbal selectie in de eerste divisie in actie tegen Fortissimo. De meiden wisten een gelijke stand van 25-25 te behalen en
dankzij dit resultaat staat Greenpark Aalsmeer nu op de derde
plaats in de competitie. Quintus
staat op twee en Voorwaarts DS1
bezet de koppositie.
Het eerste herenteam had vrij dit
weekend.

Score van boven de 2000
voor Thomas van Brakel

Een prestatie om trots op te zijn!

Aalsmeerse tjalk 3e in
stormachtige Strontrace
Aalsmeer - In de week van 22 oktober werd voor de 45e keer de
Strontrace gevaren. De start van
deze meerdaagse wedstrijd is in
Workum en de route gaat - in zelf
te kiezen volgorde - via Enkhuizen, Lelystad, Spaarndam en Amsterdam. Tijdens deze meerdaagse wedstrijd met zeilende historische vrachtschepen is het niet
toegestaan om de motor te gebruiken. De Nooit Volmaakt, met
aan boord de Aalsmeerders Witte van Tol, Bas van Tol en Germon
Kamperman, werd derde. Een uitslag waar schipper Rob Ligtenberg uit Leimuiden van te voren
alleen maar van had kunnen dromen. Op de deelnemerslijst stonden namelijk minimaal vijf schepen die op papier veel sneller waren.
Geen gewone zeilwedstrijd
Maar de Strontrace is geen gewone zeilwedstrijd: het is vooral een
oefening onder zeil, waar tactiek,
uithoudingsvermogen,
kennis
van de route en ervaring de klassering bepalen. Vooral geen fouten maken, daarmee kom je het
verst.
Venijn in de staart
Volgens de weersverwachting
zou het vooral op dinsdag en
woensdag hard gaan waaien:
windkracht 6 tot 7 uit het westen.
Die voorspelling leidde er toe dat
de schepen kozen voor de route via Lelystad en Spaarndam. En
met deze weersverwachting was
het ook duidelijk dat de terugreis
op het IJsselmeer zeer zwaar zou
worden. Een aantal schippers besloot om die reden om op dinsdagnacht in de haven te blijven
liggen tot het licht zou worden.

De meiden DC1 van Greenpark Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

De Nooit Volmaakt voer wél uit.
Met zwaar gereefd zeil kwam zij
op woensdag als vierde binnen
in Workum. Ondanks de zeer hoge golven en de harde wind hielden schip en bemanning zich uitstekend. Het schip dat op woensdagochtend als tweede was gefinisht (de 6 Gebroeders) had bij
Hindeloopen hulp nodig gehad
van de reddingsmaatschappij.
Zij werden hierdoor een aantal
plaatsen teruggezet in het klassement. Hierdoor schoof de Nooit
Volmaakt op naar de derde plek.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 2
november is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de
Dreef 1. Iedereen is van harte
welkom, ook kaarters die geen
maat hebben. Daar wordt deze

avond voor gezorgd. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving. Het klaverjassen op vrijdag
26 oktober is gewonnen door
Bert Kluinhaar met 5857 punten.
Op twee Piet Gortzak met 5545
punten en plaats drie was voor
Mia Huijkman met 5325 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan
Rijk van Egdom met 3580 punten.

Aalsmeer - Op 23 oktober werd
er in het Middelpunt in plaats van
de reguliere 501-competitie darten een spel gespeeld waarbij ieder nummer van één tot en met
twintig in vier series in de vier verschillende vakken van het nummer geraakt dienden te worden.
Het grote voordeel hiervan was
dat er niemand de stand hoefde
op te schrijven en dat de spelers
dus continue door konden gooien. Dit bleek voor velen toch wel
een lastige opgave daar normaliter overwegend op het nummer
20 gemikt wordt.
Na een lange afwezigheid was
Jacco Piet weer aanwezig en hoewel hij dit spel erg lastig vond
wist hij toch tot de beste drie
door te dringen. Daar moest hij
echter in Ben van Dam en Peter

Schaatsen, zwemmen en spelletjes

Schaatstrainingsgroep
VZOD op schaatskamp

Kudelstaart - Zondag 21 oktober
werd er om 10 uur verzameld op
de parkeerplaats van zwembad
de Waterlelie voor het jaarlijkse schaatskamp van VZOD. In toScheef in de Ringvaart
Maar voordat het zover was, nog taal 41 jeugdleden en 12 begeleieen spannend moment ten zui- ders waren er klaar voor om drie
den van de Lisserbrug. Een be- dagen lekker veel te schaatsen
rucht plekje; een open stuk wei- en andere leuke dingen samen te
land waar wind uit het (zuid)-wes- doen. Nadat de auto’s waren volten vrij spel heeft. De Nooit Vol- geladen en er afscheid van de oumaakt maakte er ook kennis mee. ders was genomen werd vertrokZij ging enorm scheef en omdat ken richting Eindhoven om na
het niet direct lukte om het zeil een rit van 1,5 uur aan te komen
te laten vieren, ging het schip bij de blokhut van de scouting.
heel snel naar de stuurboord- Daar zouden de schaatsers de kowal. Toen het zeil uiteindelijk wél mende drie dagen doorbrengen.
gevierd werd, kreeg de beman- De auto’s werden snel uitgeladen
ning de Nooit Volmaakt weer on- en te voet ging de groep vervolder controle. Een spannend mo- gens naar de ijsbaan die ongement, maar de Nooit Volmaakt veer 1,5 kilometer verderop was.
raakte kant noch wal. Tijdens het Trainer Jos had een groepsindescheef gaan waren wel alle vaar- ling gemaakt en de trainers onbomen overboord gespoeld. Die derverdeeld. Na een warmingmoest de bemanning wel terug up werden de schaatsen ondergaan halen, want een Strontrace gebonden en werd het ijs opgevaren zonder vaarbomen is geen stapt. Binnen een mum van tijd
optie. Het filmpje dat van deze kleurde de ijsbaan blauw van almanoeuvre op social media te- le VZOD-jasjes en schaatspakken.
recht was gekomen, is in korte Eind van de middag terug naar
tijd meer dan 400.000 keer bekij- de blokhut waar de kookstaf, Berken. Benieuwd hoe dit eruit zag? nard en Bernadette, al druk bezig
Kijk op www.varenmetdenooit- was met de avondmaaltijd: een
heerlijke pasta. Eerst werden de
volmaakt.nl.
luchtbedjes nog opgeblazen, de
slaapzakken uitgerold en werd er
Door naar Workum
Vanaf dat moment verliep de race overlegd wie naast wie ging ligverder voorspoedig: zonder pro- gen. Na het eten was het tijd voor
blemen – ondanks de harde wind het ‘Smokkelspel’ onder leiding
en de hoge golven op het IJssel- van Gijs en Jan Willem; je moest
meer - lukte het om geheel scha- proberen om zoveel mogelijk
devrij op woensdagochtend aan geld in emmers te gooien, echte meren in Workum. Na de twee- ter deze werden bewaakt door
de plaats in 2017, werd de Nooit de leiding. Ondertussen hadden
Volmaakt nu derde, achter de on- Maarten en Bart het kampvuur
verslaanbare Verwisseling (schip- opgestookt en stonden de vlamper Bas Krom) en de zeer goed va- men alweer metershoog. Na het
rende Geertje Rosa met schipper spel gingen de jongere clubleJasper Kleine. Kortom, een pres- den popcorn en marshmallows
maken en gingen de ouderen ontatie om trots op te zijn.
der leiding van Jos hun schaatsprestaties van die middag met
behulp van filmpjes evalueren.
Na een toch wel korte nachtrust
(slapen doe je natuurlijk pas erg
laat op kamp) liep de groep de
volgende ochtend om 8 uur, na
een goed ontbijt, alweer richting
Bakker zijn meerdere erkennen. de ijsbaan. Van de korte nacht en
Na afloop wilde hij toch graag de vermoeidheid was snel niets
een potje 501 tegen Ben van Dam meer te zien en werden er weer
spelen en dat bleek hem
beter te bevallen: hij gooide een
180-er en ook nog een uitgooi
van 86.
Misschien kunnen in de toekomst wel vaker alternatieve oefenavonden gehouden worden,
maar dat hangt natuurlijk van
het animo van de aanwezigen af.
Suggesties zijn ook altijd welkom.
De herfstvakantie zit er inmiddels
weer op en het bestuur hoopt
weer alle bekende gezichten te
zien op de dinsdagavond en wie
weet nog wat nieuwkomers. Minimum leeftijd is 16 jaar. Entree
2,50 euro en start 20.00 uur, elke
dinsdagavond in Het Middelpunt
in de Wilhelminastraat 55.

Alternatieve dartavond
in Het Middelpunt

Astrid Overbeek die 1644 behaalde. Derde is geworden Plonie
Verdel met 1618 punten. Bertus
Baas is, net als op de vorige sjoelavond, eerste geworden in de Cklasse. Dit keer met 1528 punten.
Ook Ruud Maas heeft, nu voor
de tweede sjoelavond op rij, de
tweede plaats te pakken. Hij wist
een score van 1463 te halen. Op
de derde plek is Henny van der
Neut geëindigd met 1450 punten. Sinds enige tijd is Sjoelclub
Rijsenhout ook op het internet en
op facebook te vinden met uitslagen en allerlei informatie over
vereniging.
De volgende sjoel-avond is op
donderdag 8 november vanaf
19.30 uur in dorpshuis De Reede
aan de Schouwstraat.

snelle rondjes op het ijs gereden. Omdat het in het zuiden van
het land geen vakantie was, hadden de schaatsers de ijsbaan bijna voor zichzelf. Na de lunch gingen de jongere schaatsers lekker zwemmen om de vermoeide
spieren even rust te gunnen. De
ouderen begonnen de middag
met een marathon van 25 ronden
die binnen de 20 minuten werd
gereden. Daarna konden zij ook
lekker ontspannen in het bubbelbad van het zwembad. Traditiegetrouw wordt er op de maandag soep en pannenkoeken gegeten. Bart en Bernadette hadden een heerlijke soep gemaakt
en een hele grote stapel pannenkoeken gebakken waar lekker
van gesmuld werd. Na het corvee
was het tijd voor de Bonte Avond.
Het thema was: ‘Griezel mee met
VZOD’. De kinderen hadden weer
leuke acts verzonnen; van een Michael Jacksons Thriller tot de horrorversie van Sneeuwwitje. Het
was griezelen! Ook de leiding
deed mee met een dansje in verkleedkleren waarbij door sommige kinderen wel heel vreemd
naar de ‘dames’ werd gekeken
(zo had ze opa nog nooit gezien).
Toen nog even kletsen bij het
kampvuur en daarna lekker slapen. Deze nacht was het sneller
stil in de blokhut. De trainingen
begonnen hun tol te eisen. Dinsdag, de laatste dag alweer, vertrok de groep na het ontbijt weer
naar de ijsbaan. In de ochtend
werd er nog getraind, maar na
de lunch was het tijd voor de estafette, de jaarlijks terugkerende
afsluiting van het schaatskamp.
Zeer fanatiek werd er gereden
en werd iedereen aangemoedigd. Het was een zeer spannende strijd tussen de twee groepen.
Het ging zeer gelijk op en toen de
laatste rijders naar de streep werden geschreeuwd, finishte ze precies gelijktijdig…hoe is het mogelijk?! Ondertussen waren de
ouders weer naar Eindhoven gekomen en konden de auto’s volgeladen worden voor de thuisreis. Er wordt weer teruggekeken
op een heel erg geslaagd schaatskamp. Er wordt nu al uitgekeken
naar het Schaatskamp in 2019!
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Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Korfbalcompetitie

Raymond wint finale van
Eddy bij Poel’s Eye

Moeizame start breekt
VZOD/FIQAS op
Kudelstaart - Nadat het tweede team het goede voorbeeld
had gegeven door met 15-13 te
winnen van Roda traden de Kudelstaartse korfballers afgelopen zaterdag daarna thuis aan tegen het hoger geklasseerde Badhoevedorp. Waar deze tegenstander in het verleden vooral onsympathiek spel hoog in het vaandel
had staan, heeft de nieuwe generatie hierin duidelijk een trendbreuk gepleegd. Tegen het jonge
VZOD/FIQAS van trainer/coach
Rob Visscher zou zich dan ook
een interessant duel ontwikkelen. Alhoewel, in het eerste kwartier was hier nog helemaal niets
van te merken. De Kudelstaarters
misten in het begin nog de scherpe focus waar Badhoevedorp deze al wel had. Dit resulteerde in
een 0-4 tussenstand. Gelukkig
was het Jeffrey Kunst, één van
de drie talenten die uit de junioren overgekomen is, die uit een
vrije bal het ijs brak voor de Kudelstaarters: 1-4. Deze goal werkte bevrijdend, want Eric Spaargaren scoorde binnen een minuut
van afstand de 2-4. VZOD leek
wakker geschud, alhoewel een
onoplettendheid in de verdediging 2-5 betekende. Een door
Thomas van der Zwaard handig
uitgelokte strafworp verzilverde
hij zelf: 3-5. Badhoevedorp stelde hier weer twee goals tegenover voordat Van der Zwaard er
een afstandsschot in knalde: 4-7.
Een wat al te enthousiast ingesprongen verdedigende actie bij
de korf werd slim omzeild en gelijk afgestraft: 4-8. Spaargaren benutte voor de rust nog een strafworp waarmee met 5-8 de kleedkamer opgezocht werd.
Trainer/coach Visscher benadruk-

ZABO ronde 3 in
Proosdijhal
Kudelstaart - De derde speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie vindt plaats in de Proosdijhal aan de Edisonstraat. Zaterdag
3 november begint het avondje
zaalvoetbal om 18.35 uur met de
wedstrijd LEMO tegen het team
van Woei. Vervolgens om 19.20
uur is de aftrap bij Amsec Piller tegen HFC Haarlem. Om 20.05
uur start Polonia Aalsmeer tegen
Street Football Team. Om 20.50

Kaartavond bij
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 5 november organiseert Allen Weerbaar weer een gezellige kaartavond in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat. Klaverjassen
en jokeren staan weer op het
programma. De deur staat uitnodigend open vanaf 19.30 uur
voor inschrijving en een kopje koffie of thee. De competitie start deze avond een kwartier eerder, dus om 19.45 uur. De
inleg is voor iedere avond 1,50

te nog om vanaf de start van de
tweede helft wél scherp te zijn,
maar dit kost het team nog wel
wat moeite. De eerste goal was
dan ook voor de gasten: 5-9.
Net als bij aanvang van het duel
kroop het team daarna wel uit de
schulp en liet zien waar toe het in
staat kan zijn. Van der Zwaard en
talent Tessa Kunst knalden kort
achter elkaar van afstand raak:
7-9. Een prettige opsteker en ook
het talrijke publiek aan de Wim
Kandreef ging er goed voor zitten. Maar in plaats van doorbijten en de aansluitingstreffer te
maken wist Badhoevedorp tweemaal te scoren. Het verschil was
weer vier en VZOD was weer terug bij af: 7-11. Echter, de blauw
zwarte brigade toonde opnieuw
veerkracht en door Tessa Kunst,
Van der Zwaard en Jeffrey Kunst
werd de stand op 10-11 gebracht. Helaas wist VZOD/FIQAS
dit kantelpunt niet door te laten
slaan in Kudelstaarts voordeel,
de tegenstander scoorde tweemaal: 10-13. Na een afstandsschot van Jessica Verheul waren
er opnieuw twee treffers van Badhoevedorp: 11-15. Maar VZOD
gaf nog niet op en Arian Maat en
wederom Tessa Kunst scoorden.
De tijd begon echter te dringen
voor het team van trainer/coach
Rob Visscher en er zou dan ook
niet meer gescoord worden. Helaas ging deze wedstrijd verloren
met 13-15, waarbij het stroeve
begin ook niet echt meewerkte
en de Kudelstaarters constant in
de energie slurpende achtervolging moesten. Maar dat er rek in
het team zit, werd zaterdagmiddag wel duidelijk. Met die wetenschap mag het team zich nu gaan
opmaken voor de zaalcompetitie.

den worden zonder dat het tuigje
brak en de vis met een haak verder moest zwemmen.
Het vissen was uiteraard datgene
waar de deelnemers het meeste
interesse in hadden en al rap werden de eerste vissen gevangen.
Op dinsdag namen negen kinderen deel en donderdag mochten elf jongens en meisjes welkom geheten worden. Er waren
deze tweede dag zelfs kinderen
die dinsdag hadden gevist en dit
zo leuk vonden dat zij opnieuw
aan deze activiteit wilden deelnemen.
Het jeugdvissen kon georganiseerd worden dankzij hulp van
een groot aantal vrijwilligers en
werd financieel ondersteund
door de Aalsmeerse hengelsportvereniging Vislust.
Volgend jaar zal tijdens de vakantieperiodes geprobeerd worden
een vervolg aan dit evenement te
geven. De deelnemende jeugdvissers waren: Nikita, Michel, Bastiaan, Sam, Luc, Oliver, Jurre, Rozamaria, Delano, Justin, Luc, Arda,
Loic, Tess en Nora. Allen krijgen
nog een certificaat van deelname
aan het jeugdvissen.

Stand vooraf:
International Smokers Team 2-6,
Football Fanatics 2-6, HFC Haarlem 2-6, Joga Bonita 2-3, Amsec
Piller 2-3, Polonia Aalsmeer 2-3, LEMO 2-3, Green Fingers Uitzendbureau 2-0, Street Football Team 2-0,
Woei 2-0. Meer informatie is te vinden op de Zabo-website: www.zaboaalsmeer.nl
euro per persoon. Al vier kaartavonden zijn dit seizoen georganiseerd door Allen Weerbaar.
Met acht klaverjastafels en één
jokertafel was de zaal goed gevuld. De winnaar van deze avond
was weer Emmy Schuit met 5507
punten. Tweede werd Adri Groenendijk met 5465 punten en op
drie en vier zijn de heer en mevrouw van Bemmelen geëindigd. De poedelprijs was wederom voor Greet Oor. Het lijkt wel
of steeds dezelfde personen in
de prijzen vallen. Bij het jokeren
was de hoogste eer voor Lilian
Klaassen en hekkensluiter was
Lenie Schuit.

Dorpsraad over zeilfort,
groen en speelplaatsjes

De aanwezigen kunnen kennis maken met de nieuwe wethouder van wijkgericht werken, Wilma Alink-Scheltema. Verder worden inwoners bijgepraat
over de voortgang van de plan-

Aalsmeer - Op dinsdag 23 en
donderdag 25 oktober werd door
Henk Sweers, Peter van der Wal
en Ron Noorlander jeugdvissen
georganiseerd. De reden hiervan
was om meer jeugd aan de waterkant te krijgen. Dit hield in dat
de jeugd van 6 tot en met 12 jaar
zich kon komen bekwamen in het
vissen.
Het programma bestond uit ontvangst in het fort van Kudelstaart
waar de deelnemers eerst het
een en ander leerden over hoe
en waar vissen leefden, wat voor
soorten er leven in de sloten en in
de Westeinderplassen en hoe je
met vissen dient om te gaan. Ook
werd geleerd hoe je een zelf een
vistuigje kan maken en op welke manier een vis veilig onthaakt
dient te worden.
Na het nuttigen van de broodjes
uit de goody bag werd vertrokken naar de vijver in de Rietlanden in Kudelstaart. Daar waren
inmiddels de hengels gereed gemaakt, zodat er direct met vissen
gestart kon worden. Nieuw was
dat er met hengels gevist werd
met elastiek in de top, zodat ook
de zwaardere vissen ‘geland’ kon-

uur speelt Football Fanatics tegen
International Smokers Team en om
21.35 uur tenslotte Joga Bonito tegen Green Fingers Uitzendbureau.
Publiek is van harte welkom en de
toegang is gratis bij de ZABO.

Bijeenkomst 5 november in Dorpshuis

Kudelstaart - De Dorpsraad Kudelstaart nodigt belangstellende inwoners van Kudelstaart uit
voor het Dorpsoverleg op maandag 5 november . De bijeenkomst
begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Dorpshuis.

Jeugdvissen in trek bij
jongens en meisjes

nen voor het Zeilfort Kudelstaart
en staan het groen en de renovatie speelplaatsjes staan op de
agenda, alsmede de voortgang
van diverse bouwplannen en de
versterking van de dijk langs de
Westeinderplassen.
Tevens is er alle ruimte voor vragen en suggesties.
Het bestuur van de Dorpsraad rekent weer op veel betrokkenheid
bij het wel en wee in het mooie
Kudelstaart.

Jordy Buskermolen 5e in
mountainbike beachrace
Kudelstaart - In de mountainbike beachrace over 135 kilometer van Hoek van Holland naar
Den Helder kwam Jordy Buskermolen als derde over de finish.
Het passeren van het Noordzeekanaal zorgde voor een geneutraliseerde oversteek per pont. Na
het berekenen van de totale tijd
over de twee trajecten resteerde voor de renner uit Kudelstaart
een vijfde plaats. Na het voor Jordy prima verlopen wegseizoen
in het shirt van het continentale Monkey Town CT, met diverse buitenlandse etappekoersen,
stond Jordy zondag aan de start
in Hoek van Holland voor de eerste belangrijke beachrace van het
winterseizoen. Met het ingaan
van de wintertijd was een uurtje
extra geboden om in alle vroegte
met 1000 deelnemers van start te
gaan voor de monstertocht van
135 kilometer over het strand.

het einde van het eerste traject
in IJmuiden snelden. In IJmuiden
hadden zij al een voorsprong van
een minuut opgebouwd op de
achtervolgende groep. De oversteek over het Noordzeekanaal
werd per pont gemaakt. Na deze
passage werd opnieuw tijdregistratie gestart en werd koers gezet naar Wijk aan Zee, Castricum
en Egmond aan Zee. Inmiddels
was de kopgroep gereduceerd
tot vier renners. Na diverse demarrages reden de ploeggenoot
Rick van Breda en wielerjournalist
Thijs Zonneveld vooruit, gevolgd
door Jordy op 200 meter achterstand.

Als derde over de meet
In de laatste kilometers reed Thijs
Zonneveld weg bij van Breda en
behaalde hiermee de overwinning in Den Helder, gevolgd door
Rick van Breda. De Kudelstaarter Jordy kwam op een zeer verAansluiting bij kopgroep
dienstelijke derde plaats over de
Al snel vormde zich een eerste meet. Na optellen van de tijden,
groep van 35 renners die zich los verreden over de twee trajecten,
maakte van de rest van het grote bleek van twee renners de topeloton. Met de wind op kop en taaltijd sneller te zijn dan die van
lage temperatuur waren de om- Jordy, waardoor Jordy genoestandigheden zwaar. Na het pas- gen moest nemen met de vijfseren van Scheveningen en Kat- de plaats. Aanstaande zaterdag 3
wijk wist Jordy als laatste aan te november staat de tweede beasluiten in een kopgroep van vijf chrace van dit seizoen in Katwijk
renners, die kop-over-kop naar op het programma.

Kudelstaart - De tweede speelavond van het seizoen van de
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart leverde óók
een nieuwe winnaar op. Moreno Blom volgde het goede voorbeeld op de vorige speelavond
van John Guldemond en won
voor het eerst ooit. Misschien
wordt dit wel hét seizoen van de
winstkansen voor de darters die
nog niet eerder wonnen. Zo was
Ronald Baars er met zijn finale
plaats ook weer dichtbij. Op een
ander front werd ook weer ‘gewonnen’. Bij het spel de Triple Pot
(hiervoor worden loten gekocht)
werd voor de derde keer op rij
een pijl raak gegooid (goed voor
één derde van de geldpot), een
evenaring van het record tot nu
toe. Ilona van Emden was dit keer
de gelukkige. John won ook weer,
maar dan het tweede niveau, Piet
van Overbruggen was de finalist.
In de verliezerronde (het derde
en vierde niveau) waren precies
twaalf deelnemers en werd een
nieuw speelschema uitgerold.
Er werden vier poules met drie
deelnemers geformeerd. De vier
nummers één uit de poule gingen door naar het derde niveau,
de nummers twee naar het vierde niveau. Roy Hogervorst en Ilona gingen door naar het derde niveau, maar de finale ging tussen
Luc van de Meer en Rene Verhoeven. Rene won, gek genoeg was
het na zijn ‘grote overwinning’ 13
jaar geleden pas zijn tweede gewonnen finale ooit bij de Poel’s
Eye. In het vierde niveau bereikte
Eddy Wijfje ‘weer’ de finale, net als
zijn vorige bezoek vier jaar geleden. Helaas verloor hij ook weer,

dit keer van Raymond van de Weiden, die zodoende voor de derde
keer ooit won, een prima prestatie. Op de website www.poelseye.
nl. is allerlei informatie over de
dartclub Poel’s Eye terug te vinden, bijvoorbeeld over twee veranderde datums in de agenda (er
is een zaterdag toernooi veranderd in een speelavond op vrijdag, en omgekeerd).

Klaverjassen bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Er wordt
iedere woensdag vanaf 20.00 uur

gekaart in het Dorpshuis van Kudelstaart. Op 24 oktober is het
klaverjassen gewonnen door
Martha Zethof met 5732 punten.
Op twee Bert Kluinhaar met 5512
punten en plaats drie is behaald
door Guda Kluinhaar met 5282
punten. De poedelprijs was deze week voor Corrie Durieux met
3272 punten.

Te koop:
Ford winterbanden continantal
ts830p 195/65 r15, stalenvelgen lk
55x108,00x63.30 bandenspanning
sensoren €250,-. Set vredenstein
xtreme winterbanden giugiard design
205/50 r17 93v €150,-.
Tel. 06-33881079
Gevraagd:
Ariadne jaarg. 1989. Tel. 0297-321214
Te koop:
Nieuwe postcodeloterijfiets €275,-.
Tel. 06-13481126
Te koop:
Winterbanden met velgen en sierdoppen i.g.st. Opel meriva 2012. 2
seizoenen gebruikt €125,-. Tel. 0297327827
Gevraagd:
Kleine auto tegen kleine vergoeding
voor werk . Tel. 06-41960116
Te koop:
Goedwerkende palletwagen €50,-.
Tel. 0297-329180
Te koop:
Vignet Zwitserland, geldig t/m 31
januari‘19 €15,-. Tel. 0297-361025
Te koop:
Damesfiets met 8 versn. merk Raleigh
voor €70,-. Tel. 0297-328952
Te koop:
Diepvrieskist min. 500 ltr. i.g.st.
Tel. 06-15155707
Te koop:
Grote sjoelbak €15,-. Eettafel 1.60-80
€50,-. Werkbank 1.90-6-95 €50,-.
Platen LP’s 78T i.g.st. Rollator €45,-.
Plastic stelling €60,-. Tel. 020-6438159
Te koop:
TomTom met steeds oplaadbare
wegenkaart, moet weg wegens
aankoop auto met navigatie €35,-. Wit
strak 2 pers. bed 1.90x80 cm €25,-. Tel.
0297-345438 / 06-22884492
Aangeboden:
Letterbak met kleine snuisterijen voor
25 eieren. Tel. 0297-327716

Te koop:
Warme slaapzakjes mt 50-104 €2,50.
Skipakjes mt 80-86 p.st. €4,-. Zw.
lakschoentjes nw mt 19 €5,-. Stevige
kerstboomstandaard €3,-.
Tel. 0297-323485
Te koop:
100 Lege schijfjes DVD plus R €12,-.
CD-speler + 50 cd’s €25,-. DVD-speler
+ 50 films €25,-. Ik zoek lege schijfjes
DVD min R. Tel. 0297-328611
Gezocht:
Oude of defecte tapedeck bandrecorder akai teac revox technics pioneer
en 8 track app. Tel. 0297-786546
Gevraagd:
Lp’s en mapjes met singeltjes van pop
en beat muziek uit jaren 50 - 60 voor
verzamelaar. Tel. 06-12946730
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding) .
Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten
vraagt tegen betaling singles /lp’s uit
de jaren 50/60. Tel. 023-5381320
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs voor
ansichtkaarten en foto’s van Nederland en Nederland-Indië van voor
1960. Tel. 06-15451873
Gezocht:
Verzamelaar zoekt tv gidsen jaren 60
t/m 90 zoals Vara gids, Tros kompas,
Televizier, etc. Tel. 06-26844069
Gezocht:
Oude omega herenhorloge.
Tel. 06-53346064
Gevraagd:
Antieke treinen en of stoommachines.
Tel. 06-22885528
Gezocht:
Medailles vaantjes stempelkaarten
ijskaarten etc. Van toertochten op de
schaats. Tel. 0346-241819

Vrijdag speelavond
De volgende speelavond is in ieder geval wel gewoon morgen,
vrijdag 2 oktober, in het Dorpshuis. Hopelijk zijn er veel nieuwe
dart liefhebbers. Jong, oud, man
en of vrouw, iedereen is welkom.
Vier nieuwe ronden, vier nieuwe
kansen. De inschrijving sluit om
20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15
jaar. De Poel’s Eye heeft een zogenaamd open deuren beleid; lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig. Nieuwelingen
zijn meer dan welkom.
Raymond van de Weiden (links)
wint finale van Eddy Wijfje.

