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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Accountmanager voor 
tuincentra/groensector 

gezocht

ADVERTEREN?
IN DE

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

www.zorgvoorelkaar.com

feestdagenlekkernijen.nl

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Witteweg 6  | 1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30

vanderwal@fiataalsmeer.nl
www.fiataalsmeer.nl

APK
r19.95

ALL-IN

FIAT DEALER
Van der Wal B.V.

AALSMEER

voor alle merken

Geen krant?
0251-674433

WINTERBANDEN 
UITVERKOOP

GEBRUIKTE 
BANDEN* TEGEN 
BODEMPRIJZEN

9-10-11 OKTOBER 2014

RENAULT NIEUWENDIJK 
BOLLENSTREEK
ARNOUDSTRAAT 4, HILLEGOM
*Banden voor alle automerken. OP=OP. Cash & Carry.

ONZE ACTIES:
DINSDAG & DONDERDAG

Onbeperkt spare-ribsOnbeperkt spare-ribs
eten €16,50!

3-gangenmenu 3-gangenmenu €27,50!

ENJOY
Steakhouse

Oosteinderweg 387 
1432 AZ  Aalsmeer
Tel. 0297-785291
(maandag gesloten)

TOT ZIENS BIJ 
STEAKHOUSE

ENJOY!

     

OP VRIJDAG 11 OKTOBER GAAT
“STEAKHOUSE ENJOY” OPEN!

BIJ  ONS KUNT U OVERHEERLIJKE STEAKS ETEN, 
MAAR OOK SPARE-RIBS, VIS EN VEGETARISCHE 
GERECHTEN.  ALLES VAN DE BESTE KWALITEIT!

Geldig van donderdag 9 t/m zondag 12 oktober 2014.
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Aardbeien
bak 500 gram

2.00

www.zottewilg.nl
Uiterweg 27a • Aalsmeer

0297 324606

De chefs hebben de potten en pannen weer op ‘t vuur staan met heerlijke wildgerechten. Het resultaat...hemels
• Nieuwe lunch- en dinerkaart• De ZOTTE TOPPERS €14,95

Into the wild

Bespreking onder leiding externe voorzitter

Burgemeester Vonk: “Politieke 
situatie is onacceptabel!”
Aalsmeer - De maat is vol, politiek 
Aalsmeer is aan het veranderen in 
een soap. De partijen gunnen el-
kaar nagenoeg het licht in de ogen 
niet. Er wordt continu gekibbeld, ie-
der onderwerp heeft ruim de tijd no-
dig en gaat veelvuldig gepaard met 
moties. Afgelopen donderdag 2 ok-
tober ging het weer mis. De opposi-
tie en coalitie stonden lijnrecht te-
genover elkaar. De woordenwisse-
ling was heftig en het leek er zelfs 
op dat raadsleden elkaar niet alleen 
met woorden, maar ook met de vuist 
te lijf wilden gaan. Er is geen respect 
meer voor elkaar. Ook niet buiten de 
raadzaal, want op social media ge-
beuren ‘rare’ dingen. Zo zijn René 
Martijn van AB en Dirk van Willigen 
van het CDA in een kwaad daglicht 
gezet via berichten op Facebook. 

Verplicht aan inwoners
Het besturen staat zo goed als stil. 
Voor slechts een enkel onderwerp 
klinkt de hamerslag voor akkoord. 
Zo kan het niet langer, vinden frac-
tievoorzitter Robert van Rijn van de 
VVD en burgemeester Jobke Vonk-

Vedder. Beiden vragen de raadsle-
den om verandering. “We zijn het 
onze inwoners verplicht om het bes-
te te doen voor Aalsmeer”, aldus de 
burgemeester in haar schrijven aan 
de raadsleden met de oproep om 
rond de tafel te gaan. De VVD-lei-
der roept in zijn brief de raadsleden 
op om te komen tot een Aalsmeers 
bestuur waarin de verhoudingen 
weer genormaliseerd worden waar-
bij respect, ruimte en refl ectie weer 
onderdeel van het functioneren van 
de raad gaat uitmaken. De VVD’er 
wil een presidium organiseren en 
met de ‘senioren’, de fractievoor-
zitters, en de voorzitter een eerste 
verkenning te doen. Burgemeester 
Vonk gaat verder in de aanpak voor 
een politiek herstel. De fractievoor-
zitters worden door burgemeester 
Vonk uitgenodigd om op korte ter-
mijn het proces rond de coalitieon-
derhandelingen en de ontstane si-
tuatie uitgebreid te bespreken on-
der leiding van een externe voorzit-
ter. “Daarna presenteer ik een plan 
van aanpak voor het politieke her-
stelproces, waarbij de hele raad be-

Robert van Rijn, fractievoorzitter VVD Burgemeester Jobke Vonk-Vedder

trokken wordt. Het is onacceptabel 
om deze situatie nog langer te laten 
voortduren. Het is van het grootste 
belang dat wij allen de verantwoor-
delijkheid nemen voor het goed be-
sturen van onze gemeente. En dat 
kan alleen als we respectvol met el-
kaar omgaan in en buiten de raads-
zaal. Er is nu sprake van een slechte 
sfeer die de besluitvorming belem-
mert en bemoeilijkt. De inwoners 
van Aalsmeer, want die moeten wij 
uiteindelijk allemaal dienen, verdie-
nen veel beter. Het gaat om onze in-
woners. Ik reken op uw medewer-
king om samen te werken aan het 
herstel van vertrouwen en de on-
derlinge verhoudingen in de raad”, 
aldus burgemeester Vonk in haar 
schrijven aan de raad. 

Lacherig, maar ook schaamte
Overigens dringt ook bij inwoners 
steeds meer het besef door dat 
Aalsmeer politiek in zwaar weer zit. 
Er wordt ietwat lacherig over ge-
daan, maar er is ook de schaamte 
dat de fracties zich zo laten gaan 
en het belangrijkste, besturen van 
Aalsmeer, vergeten. Een groep in-
woners is een handtekeningenac-
tie gestart en hoopt net als de bur-
gemeester, en waarschijnlijk ook al-
le fracties, dat de rust weerkeert en 
er weer ‘gewoon’ vergaderd gaat 
worden als mensen met respect en 
ruimte voor elkaars standpunten én 
door raadsleden die niet onderwer-
pen ‘op de man’ willen uitspelen, 
maar juist het beste voor Aalsmeer 
als uitgangspunt nemen!  

Elders in deze krant de volledige 
brieven van burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder, van VVD-fractievoor-
zitter Robert van Rijn en van de ver-
ontruste bewoners.

Inbreker op pad?
Kudelstaart - Afgelopen dinsdag 
7 oktober kreeg de politie een mel-
ding van een mogelijke inbreker in 
de omgeving van de Einsteinstraat. 
Door inwoners is een man gezien, 
die zich verdacht ophield en per 
fi ets opvallend bij diverse huizen 
naar binnen keek. Het betreft een 
man van ongeveer 30 jaar met don-

ker krullend haar en een baardje. Hij 
droeg een zwarte leren jas. De poli-
tie is polshoogte gaan nemen, maar 
de betreffende persoon is niet meer 
aangetroffen. De politie is blij met 
dergelijke meldingen van inwoners. 
In het kader van het Donkere Da-
gen Offensief worden de komende 
maanden extra controles gehouden 
in de wijken. Meldingen van inwo-
ners kunnen zeker helpen om inbra-
ken en insluipingen te voorkomen.

Zakkenrollers 
op de markt

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 7 
oktober is een zakkenroller actief 
geweest op de weekmarkt. Van een 
inwoonster is de portemonnee ge-
stolen. Ook in supermarkten zijn re-
gelmatig zakkenrollers actief. De 
politie raadt aan om tassen waar 
portefeuilles in zitten, goed te slui-
ten en, met name tijdens het winke-
len, niet uit het oog te verliezen. Blijf 
alert. Aangifte doen wordt aangera-
den, de politie gaat bij meerdere ge-
vallen extra controles houden.
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Meeting Point
in Dorpskerk
Aalsmeer - Het Meeting Point 
seizoen in de dorpskerk gaat 
zondag 12 oktober van start met 
Kees Versteeg. Kees is een ca-
baretier die naar Aalsmeer komt 
met de ‘Anders is mooi’ voorstel-
ling. 

Het cabaret van Kees Versteeg is 
een mengeling van diepzinnige 
en droge humor, sterke, luchti-
ge en ontroerende liedjes, mooie 
woordgrappen en een goede ver-
haallijn. ‘Anders is mooi’ is een 
programma vol leegheid en in-
houd. Iedereen jong en oud is 
zondag meer dan welkom van-
af 18.30 uur in de dorpskerk in 
de Kanaalstraat. Het programma 
duurt ongeveer 50 minuten en de 
entree is uiteraard gratis. Over de 
voorstelling kan nagepraat wor-
den in Achterom onder het genot 
van een drankje en een knabbel-
tje. Voel je welkom.

MS Fonds zoekt collectanten
Aalsmeer - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt voor de MS Collec-
teweek extra collectanten. Er zijn 
meer handen nodig om bij iedere 
voordeur te kunnen aanbellen. Eén 
op de duizend Nederlanders krijgt 
de diagnose MS. 

Jaarlijks komen er 300 nieuwe men-
sen met MS bij. MS is de meest 
voorkomende invaliderende aan-
doening onder jongeren in Neder-
land. Het Nationaal MS Fonds strijdt 
voor een beter leven met MS. Het 
opgehaalde collectegeld wordt be-
steed aan onderzoek (voor een be-

ter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting. 
Het Nationaal MS Fonds ontvangt 
geen subsidies van de overheid en 
is volledig afhankelijk van donaties, 
giften en sponsoren. U kunt het Na-
tionaal MS Fonds ook steunen door 
een gift over te maken naar giro 
5057 te Maassluis. Wilt u zich aan-
melden of meer informatie? Kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl. Of neem 
contact op met Pamela Zaat, lande-
lijke coördinator van de MS collec-
teweek, 010-5919839, pamela@na-
tionaalmsfonds.nl. De huis-aan-huis 
collecte is van 17 tot 22 november.

Vermist:
- Ketelhuis: Cypers grijs gesteriliseerde Poes, roepnaam Flow, 
 zeer aanhalig.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Cypers grijze gecastreerde kater. Heet Gijs.
- Oosteinderweg: Bruine kater. Kruising Britse korthaar. 
 Heet Beer, 1 jaar oud. Heeft petsafe halsband om.
- Romeijnstraat: Cyperse poes. van 3 jaar. Heet Skittie.
- Kudelstaartseweg: Grijze kater met donkere strepen. 
 Is 1,5 jaar oud en heet Rovertje.

Gevonden:
- Kamerling Onnesweg: Zwarte kat.
- Aalsmeerderweg: Jong wit-zwart katertje. 
- Meerdijksingel/Legmeerdijk: Zwarte bolle kater.
- Oosteinderweg ter hoogte van nummer 312: Zwart-witte jonge kat.
- Oosteinderweg: Grijze cyperse poes met klein wit befje.
- Kudelstaartseweg: Cyperse kat.
- Hoofdweg: Lapjes poes.
- Opheliaan: parkiet.
- Freesialaan: Zwart-witte kat.
- Hoofdweg: Cyperse poes.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
OVERLIJDEN
C.M. van Munster

HUWELIJKSAANGIFTE
R.J. van der Graaf en 
J.A. van Willegen

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. W.J. van der Linde 
uit Barneveld en 16.30u. met ds. P.J. 
Weij uit Vlaardingen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Vrijdag 10u. zorgcentrum Aelsmeer 
en zaterdag 17u. in Kloosterhof 
woord-communieviering met resp. 
A. Blonk en N. Kuiper. Vrijdag 19u. 
in Karmelkerk rozenkransgebed 
met L. Seeboldt. Zondag 10.30u. 
eucharistieviering met L. Seeboldt 
mmv Karmelkoor. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. G.H. Fredrikze uit 
Harderwijk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27.
Dinsdag 14 oktober om 20u. met 
Hoite Slagter. Thema: Het evange-
lie van Lucas.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 13 oktober met drs. Steve 
van Deventer.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met dhr. Marko 
Broedersz. Tevens crèche en peu-
terdienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. met ds. K.T. 
de Jonge en 16.30u. met ds. K. Muller.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Chris-
tine Schlette uit Gorredijk. Collec-
te voor Tabitha. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met mw. Hsu 
uit Amsterdam. Tevens C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. 
C.A.E. Groot uit Barneveld. Organist: 
Th. Griekspoor. Om 18.30u. Meeting 
Point.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag 10u. gastendienst met ds. W. 
Dekker uit Oosterwolde. Organist: 
Maarten Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels. 
Spreker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Zondag 
12 oktober

Waar is Skittie?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de cyperse poes 
Skittie. De drie jaar oude kat wordt 
vermist vanaf de Romeijnstraat in 
Kudelstaart. Wie het dier heeft ge-
zien, wordt verzocht contact op te 
nemen met de Dierenbescherming 
afdeling Noord-Holland Zuid via 
0297-343618.

65+ers Zondagmiddaginloop 
bij Dorpsgezinde Gemeente 
Aalsmeer - Op zondagmiddag 12 
oktober is er in de Doopsgezinde Ge-
meente weer inloop voor alle senio-
ren vanaf 65 jaar in Aalsmeer en om-
streken, die de zondagmiddag zo lang 
vinden duren. De middagen hebben 
een open karakter en veel mensen 
hebben inmiddels de weg naar de in-
loop gevonden. Het thema van deze 
middag is ‘Wijsheid binnen handbe-
reik’. De inloopmiddag start om 15.00 
uur en duurt tot 16.30 uur. Er wordt 
begonnen met een kopje thee of kof-
fie, er klinkt een verhaal of mooi ge-
dicht. Aansluitend is er alle gelegen-
heid voor de ontmoeting met elkaar 

bij een goed gesprek of tijdens een 
van de spellen die klaar staan. Sjoe-
len, Triominos, Rummikub, keezen en 
memory zijn inmiddels geliefd geble-
ken. De middag wordt doorgaans be-
zocht door zo’n 20 à 25 mensen. Ie-
dereen vanaf 65 jaar is van harte wel-
kom. De middag vindt plaats in het 
kerkgebouw van de Doopsgezin-
de Gemeente in de Zijdstraat 55. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage van 2 
euro per persoon gevraagd. Telefoon 
kerkgebouw: 0297-326527. Voor in-
lichtingen: Ellen van Houten, oude-
renpastor, 06-14144344. Meer infor-
matie op www.dgaalsmeer.nl.

Zonnebloem en Voor Elkaer
Samen tegen eenzaamheid
Kudelstaart - Eenzaamheid is een 
groot maatschappelijk probleem. 
Meer dan een miljoen Nederlan-
ders voelt zich sterk eenzaam. En 
al loopt de één meer risico op een-
zaamheid dan de ander, iedereen 
kan op enig moment in zijn leven 
met eenzaamheid geconfronteerd 
worden. Dit jaar was de week tegen 
eenzaamheid van 25 september tot 
en met 4 oktober met als thema: ( 
H )erken eenzaamheid. Handel op 
tijd. Want, hoe eerder eenzaamheid 
wordt gesignaleerd en bespreek-
baar wordt, hoe meer je kunt doen 
voor jezelf of een ander. De Zonne-
bloem Kudelstaart heeft in samen-
werking met het wijkpunt Voor El-
kaer gehoor gegeven aan deze op-
roep en heeft op woensdag 1 ok-
tober een gezellige dag georgani-
seerd. Om 10.15 uur werden de ge-
nodigden hartelijk welkom geheten 
door de vrijwilligers van de Zonne-
bloem en de gastvrouwen van het 

wijkpunt in Kudelstaart. Nadat alle 
genodigden een plekje hadden ge-
vonden, werd er met elkaar koffie 
gedronken met een gebakje. Na de 
koffie was het tijd voor een drank-
je en een advocaatje met een lek-
ker hapje erbij. Tussen alle gespre-
ken en vele lachen door werd er 
nog een kaartje gelegd of een ander 
spelletje gedaan. Tussen de middag 
was er een heerlijke lunch verzorgd 
door de koks van het Zorgcentrum 
Aelsmeer. Na de lunch sprak de 
voorzitter van de Zonnebloem nog 
een kort woordje en bedankte de 
mensen die zich hebben ingezet om 
er een gezellige dag van te maken. 
Volgens de genodigden was het 
ook heel gezellig en hebben zij ge-
noten van het samenzijn. Om 14.00 
uur ging iedereen met een fijn ge-
voel naar huis. Meer weten over de 
Zonnebloem? Kijk dan op de web-
site www.zonnebloem.nl of vraag 
meer informatie in het wijkcentrum.

Maandelijkse bijeenkomst 
ANBO ‘Zorg voor elkaar’
Aalsmeer - Iedere maand houdt 
de ANBO een bijeenkomst van de 
klankbordgroep. Daarin worden 
actuele onderwerpen besproken 
waarover ANBO leden zich zorgen 
maken. 

De volgende bijeenkomst van de 
klankbordgroep is op maandag 13 
oktober in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 van 10.00 tot 
11.30 uur. Deze bijeenkomst is iets 
anders van karakter dan gebruike-
lijk. Margo Rijerkerk van de Vrijwil-
ligerscentrale zal dan uitleg te ge-

ven over Zorg voor elkaar. Een on-
line instrument waarmee men hulp 
kan zoeken. Niet alleen voor zich-
zelf, maar ook voor mensen in je 
omgeving. Margot Rijerkerk zal uit-
leggen wat is het, hoe het precies 
werkt en wat het kan betekenen. 
De ANBO wil deze speciale bijeen-
komst van de klankbordgroep op 13 
oktober nadrukkelijk onder de aan-
dacht brengen en iedereen daar ook 
van harte voor uitnodigen. Dus niet 
alleen ANBO leden, maar iedereen 
die iets wil weten over Zorg voor el-
kaar. Kom meeluisteren en praten! 

Inloop, lunch en literair in 
Oost-Inn in De Mikado
Aalsmeer - Woensdag 15 oktober 
zijn er tal van activiteiten in Oost-
Inn in De Mikado aan de Cathari-
na Amalialaan 66. ’s Morgens is er 
van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee. 
Daarna is er van 12.00 tot 13.00 uur 
de maandelijkse lunch en ’s avonds 
wordt van 19.30 tot 21.30 uur de 
maandelijkse literaire avond gehou-
den. ‘De duivenhoudsters’ van Alice 
Hoffman wordt besproken. Deze li-
terair historische roman, speelt zich 
73 jaar na Christus af en gaat over 
de belegering van Massada in Isra-

el, een vesting op een rots waar 900 
Joden maanden lang stand heb-
ben gehouden tegen de Romeinen. 
De hoofdrollen zijn weggelegd voor 
vier vrouwen die werken in de dui-
venhokken. De duiven zijn ook hier 
het symbool van vrede. Het thema 
dat de vrouwen met elkaar verbindt 
is hun besluit hoe dan ook te over-
leven. Het is een ontroerend, met 
veel verbeeldingskracht geschreven 
meesterwerk. Hartelijk welkom bij 
al deze activiteiten. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-345413 
of kijk op de website: oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Mexicaans eten bij 
Open Hof Keuken
Aalsmeer - Op vrijdag 17 oktober 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken in 
de Sportlaan 86. Op het menu staat 
een Mexicaanse maaltijd. De kosten 
bedragen 4.50 euro. Vanaf 17.45 is 
de deur open en de maaltijd eindigt 
om ongeveer 20.00 uur. Het doel van 
de Open Hof Keuken is ontmoeting 
en de maaltijd is voor iedereen toe-
gankelijk. Opgeven kan via email: 
diaconie@pgaalsmeer.nl of telefo-
nisch bij het nummer van de diaco-
nie: 06-41700923 tot zondag 12 ok-
tober. Iedereen is van harte welkom. 



Muziek/cabaret/theater
Vrijdag 10 oktober:
* Thema-feest met dj’s in feesterij de 
Bok, Dreef 5 van 22 tot 05u.
* Band Van Alles en Nog Wat live in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.45u.
Zaterdag 11 oktober:
* Cabaret ‘De Baas’ door Jeffrey 
Spalburg in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat v/a 21u.
* Rockcovers van Que Pasa in The 
Shack, Schipholdijk 253, Oude Meer 
v/a 22u.
* Ferry Maat’s Soulshow in Crown 
Studio’s (uitverkocht).
Zondag 12 oktober:
* Eef Guitar met band live in The 
Shack, Oude Meer v/a 16u.
Woensdag 15 oktober:
* Komedie ‘Taxi Taxi’ in Crown Thea-
ter, Van Cleeffkade v/a 20u.
Donderdag 16 oktober:
* Feest voor brugklassers met dj 
Mitchel in de Bok, Dreef, 20-23.30u.
* Klassiek concert kwartet ‘Sine No-
mine’ in Oud Katholieke kerk, Oost-
einderweg 374 v/a 20u.
Vrijdag 17 oktober:
* Bands Along the Watchtower en 
Total Seclusion live in N201, Zwar-
teweg v/a 20.30u.

Films
11 en 12 oktober:
* Girls Event rond première hitfilm 
‘One Direction met kraampjes en 
meer in Crown Cinema. Film draait 
zaterdag om 14.30u. en 18.45u. Zon-
dag om 14.30u.
Dinsdag 14 oktober:
* Film voor ouderen in Crown Cine-
ma ‘Blue Jasmin’ v/a 13u.
T/m 16 oktober:
* Alle dagen diverse films voor al-
le leeftijden in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade met Lucy B, Pijnstillers 
en Into the Storm. Nieuw voor jeugd: 
Boyhood, Maya’s eerste vlucht, 
Dummie de Mummie en Pim & Pom.

Exposities
9 tot en met 11 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 ie-
dere woensdag tot en met zaterdag 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde.
Zaterdag 11 oktober:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
11 en 12 oktober:
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
* Huismuseum met Mokum collec-
tie open, Van Cleeffkade 12a. Za-
terdag en zondag op afspraak: 06-
12922954 of huiskamermuseum.nl.
Tot en met 31 oktober:
* Tekeningen kinderen uit Tsjernobyl 
in gemeentehuis. Dagelijks te be-
zoeken van 9.30 tot 16.30 uur. Ook 
in Huiskamermuseum.
Tot en met 19 oktober:
* Expositie Leven van Liesbeth Eil-
ders in beeld in het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 9. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 
Tot en met 2 november
* Expositie in galerie Sous-Terre, Ku-
delstaartseweg met kunst uit Frank-
rijk en Italië. Open zaterdag en zon-
dag 12-17u. 
Tot en met januari:
* Expositie ‘Black & White’ met fo-
tografen Judith de Bats, Patrick 
Spaander en Kick Spaargaren in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden tot 
en met januari
Oktober:
* Foto’s van Bianca Tas, schilderijen 
van Wendy Noordam en landschap-

pen van Toon de Haas in Gezond-
heidscentrum Drie Kolommen.

Diversen
Donderdag 9 oktober:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Ouderensoos Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 14u. En 
vanaf 20u. sjoelavond.
* Speelavond Allen Weerbaar in het 
Middelpunt, Wilhelminastraat 20u.
Vrijdag 10 oktober:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 11 oktober:
* Verkoopdag producten uit Israël in 
‘t Baken, Sportlaan van 13 tot 17u.
Tot en met 12 oktober:
* Week van de opvoeding met diver-
se activiteiten voor kinderen en ou-
ders. Zie: www.cjgamstelland.nl.
Zondag 12 oktober:
* Vogelbeurs Rijsenvogels in SCW-
gebouw, Konnetlaantje, 9.30-13.30u.
* Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde 
Gemeente, Zijdstraat, 15-16.30u.
Dinsdag 14 oktober:
* Koffie-ochtend in Open Hofkerk, 
ingang Sportlaan 86 v/a 10u.
* Dartcompetitie in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat v/a 20u.
* Speelavond Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
* Kaartavond Ons Aller Belang in 
Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u.
Woensdag 15 oktober:
* Inloop in Oost-Inn in De Mikado, 
Catharina Amalialaan v/a 9.30u. Te-
vens lunch 12 tot 13u. en literaire 
avond van 19.30 tot 21.30u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Kienavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Donderdag 16 oktober:
* Workshop Mad Sciene voor jeugd 
in bibliotheek, Marktstraat van 10.30 
tot 11.30u.
* Watertoren aan Westeinder extra 
open in herfstvakantie, 14-17u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u.
* Sjoelavond in De Reede, Rijsen-
hout v/a 20u.
* Dialezing over Engelse tuinen bij 
Groei en Bloei in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Vrijdag 17 oktober:
* Combifun voor kinderen groepen 
3-8 in The Beach, Oosteinderweg 
247a van 13.30 tot 16.30u.
* Open Hofkeuken in Baken, Sport-
laan vv/a 18u.
17 t/m 19 oktober:
* Jumping indoor (paarden) bij rij-
vereniging Wennekers, Jac. Takkade 
21. Vrijdag, zaterdag en zondag. In-
fo: jumpingindooraalsmeer.nl. 
Zaterdag 18 oktober:
* Nostalgische solexrit. Start 10.30u. 
bij Kudelstaartseweg 165.
* Bazaar in het Kloosterhof, Clema-
tisstraat van 13 tot 17u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 9 oktober:
* Netwerken met Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.
* Raad in gemeentehuis met bouw-
plannen Cyclamenstraat, Helling en 
o.a. regeling klaagschriften v/a 20u.
Zaterdag 11 oktober:
* Nico Borgman 65 jaar lid van de 
PvdA. Feest in Historische Tuin, in-
gang Praamplein, v/a 14.30u.
Maandag 13 oktober:
* Klankbordgroep ANBO over Zorg 
voor elkaar in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 van 10 tot 11.30u.
Donderdag 16 oktober:
* Wereldvoedseldag met speciaal 
menu bij 6 restaurants Aalsmeer.

AGENDA

Spectaculaire start nieuw 
seizoen Crown Theater!
Aalsmeer - Het seizoen in het 
Crown Theater is met het ultieme ja-
ren tachtig feest, 80 Mania’s, de tv-
komedie ‘Kinderen geen bezwaar’ 
en als hoogtepunt het geweldige 
‘Magic for Make a Wish’ afgelopen 
zaterdag 4 oktober spectaculair van 
start gegaan. Rob en Emiel vierden 
hun tien jarig bestaan in Aalsmeer 
met comedy, cabaret, theater en 
magic. Een geweldige show met ook 
optredens van Eric Koller, Fred Delf-
gaauw en de jonge Aalsmeerse illu-
sionist Roy Huiskens. Na afloop wa-
ren er nog verschillende acts en ac-
tiviteiten in The Club om zoveel mo-
gelijk gelden in te zamelen voor het 
goede doel: Make a Wish, dat wen-
sen vervuld van kinderen met een 

levensbedreigende ziekte. De hele 
avond heeft Dion V gewerkt aan en-
kele unieke schilderijen en deze zijn 
tot slot ook geveild voor het goe-
de doel. Een prachtige avond, die 
een mooie opbrengst gegenereerd 
heeft. Een geweldige start van het 
nieuwe theaterseizoen! 
Het Crown Theater biedt de komen-
de maanden een gevarieerd pro-
gramma met comedy, muziek, to-
neel en kindervoorstellingen. Neem 
eens een kijkje op de website, er 
zit zeker iets van uw/jouw gading 
bij: www.crowntheateraalsmeer.nl. 
Heerlijk toch, een avond of een mid-
dag uit in het ‘eigen’ Aalsmeer?! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Nieuwe films in Crown Cinema
Boyhood, Maya en Dummie
de Mummie in bioscoop
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 9 
oktober, kan vanaf 20.00 uur in het 
pluche van Crown Cinema plaats 
genomen worden voor de 163 mi-
nuten durende reportage ‘Boyhood’. 
Regisseur Richard Linklater volg-
de 12 jaar lang dezelfde acteurs en 
schetst met Boyhood een prach-
tig, herkenbaar en hartverwarmend 
portret over opgroeien, het vormen 
van een eigen identiteit, het fami-
lieleven en het genadeloze verstrij-
ken van de tijd. Een uniek project 
dat zijn weerga in de filmgeschie-
denis niet kent. Ook aanstaande 
maandag 13 oktober te zien van-
af 20.45 uur. Gisteren, woensdag 8 
oktober, presenteerde Crown Cine-
ma voor het eerst de nieuwe film 
‘Maya’s eerste vlucht’. Maya is een 
kleine nieuwsgierige bij die niet in 
de bijenkorf wil blijven, maar de 
mooie weide en haar bewoners wil 
ontdekken. Als de koninginnenbrij 
gestolen wordt, besluiten Maya en 
haar vriendje Willy samen het mys-
terie van de verdwenen koningin-
nenbrij op te lossen. Na een lan-
ge en spannende reis naar de korf 
van de horzels vinden Maya en Wil-
ly de ware schuldige. Deze anima-
tiefilm duurt 79 minuten en is zater-
dag te zien om 12.30 uur en zondag 
om 10.30 uur in de bioscoop aan de 
Van Cleeffkade. Ook nieuw, van-
af vrijdag 10 oktober, de familiefilm 
‘Dummie de Mummie’. Stel je voor. 
Je heet Goos Guts, je bent doodnor-
maal en er gebeurt nooit iets in het 
plattelandsdorp waar je woont. Dan 
zit er op een dag opeens een leven-
de mummie op je bed. Wat doe je 
dan? Goos en zijn vader Klaas be-

sluiten om net te doen alsof Dum-
mie hun Egyptische neefje met veel 
brandwonden is. Dat idee loopt uit 
op een heel stoer avontuur. Crown 
Cinema nodigt iedereen uit voor de-
ze leuke, anderhalf uur durende film 
van vrijdag tot en met zondag om 
16.30 uur en maandag en dinsdag 
om 14.30 uur. 

Concertmovie One Direction
Dit jaar gaven de heren van One Di-
rection een spetterende tour met 
de titel ‘Where We Are’. Tijdens de 
tour draaiden camera’s om alles op 
te nemen, speciaal voor de fans. 
De film ‘Where We Are’ is op zater-
dag 11 en zondag 12 oktober voor 
slechts 12.50 euro te zien bij Crown 
Cinema! Op zaterdag 11 oktober 
gaat de bios aan de Van Cleeffkade 
flink uitpakken! Het word een spet-
terende dag en avond met verschil-
lende stands, live entertainment en 
lekker eten. Ook is er een visagiste 
aanwezig voor make-up en een fo-
tograaf om het vast te leggen. Een 
echte Crown Cinema Girls day! Za-
terdag beginnen de twee feestjes 
om 14.30 uur en om 18.45 uur en 
zondag gaat One Direction spette-
ren op het witte doek vanaf 14.30 
uur. Ook te zien in de bioscoop in 
Aalsmeer, onder andere: ‘Pim & 
Pom, de film’ (vrijdag 14.00 uur en 
zaterdag en zondag om 11.30 uur), 
‘Pijnstillers’, ‘Heksen bestaan niet’, 
‘Lucia de B’, ‘Sex Tape’ en ‘Into the 
Storm’. Kijk voor meer informatie op 
www.crowncinema.nl.
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700, via info@crowncinema.nl 
en te koop aan de zaal.

Optreden ‘Van Alles en Nog 
Wat’ vrijdag in Bacchus
Aalsmeer - De band ‘Van Alles en 
Nog Wat’ speelt vrijdag 10 oktober 
in cultureel café Bacchus. Met een 
mix van pop, rock en jazzy muziek 
staat de band garant voor een leu-
ke avond met lekker swingende mu-
ziek. De band is geformeerd rond de 
broers Hans en Nico Prent en be-
staat uit John van de Polder op gi-
taar, Bas Middelkoop op toetsen, 
Pieter Eggermont op drums en de 
zangeressen Angele, Marije en Bar-
bara. Alle bekende en minder be-
kende hits van de afgelopen decen-

nia komen langs. Zo zijn nummers 
van onder andere Bruno Mars, Miss 
Montreal, Sass Jordan, de Kings of 
Leon en Stevie Wonder te beluiste-
ren. Criterium om een nummer te 
spelen, als het maar lekker is! 
Kortom, vrijdag 10 oktober allemaal 
naar cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat voor een te gek ga-
ve avond met deze feestband! Het 
culturele café gaat open om 21.00 
uur. ‘Van Alles en Nog Wat’ begint 
tussen 21.45 en 22.00 uur. Toegang: 
Uw Gift.

Oproep voor jubileumkrant
Feest: 30ste Pramenrace en 
25ste Praambode in 2015
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 6 
oktober heeft SPIE de evaluatie-
vergadering gehouden. En goed 
nieuws: de Aalsmeerse Pramenrace 
gaat door. “We gaan het in 2015 
weer doen”, aldus de heren en da-
mes. De 30ste Pramenrace gaat vol-
gend jaar gehouden worden op 12 
september. Een week voor deze 
avond verschijnt, als vanouds, na-
tuurlijk weer de Praambode. En niet 
alleen de Pramenrace bereikt een 
rond getal, ook de Praambode kan 
een feestje gaan vieren. Het is na-
melijk de 25ste keer dat deze speci-
ale krant gaat verschijnen. De Nieu-
we Meerbode wil aan deze jubile-
umkrant een extra feestelijk tintje 
geven. De 30ste tocht der tochten 
lijkt weliswaar nog ver weg, maar 
de afgelopen race ligt nog fris in het 
geheugen en alle foto’s zitten waar-
schijnlijk nog voor in de opslag. 
Daarom nu al deze oproep: Stuur 
voor de 25ste Praambode nu reeds 
een foto van je team, zet daarbij de 
naam en het thema dat uitgebeeld 
werd, met hoeveel personen (man-

nen en/of vrouwen) is deelgenomen 
en de hoeveelste keer het is dat jul-
lie team aan de start verschijnt. De 
redactie gaat verzamelen en hoopt 
hiermee in september 2015 een 
feestelijke 25ste Praambode te mo-
gen presenteren voor de 30ste Pra-
menrace. De Junior Pramenrace is 
eveneens weer op de agenda van 
SPIE en het juniorbestuur gezet. 
Deze elfde speurtocht op het wa-
ter voor kinderen gaat op 13 juni 
plaatsvinden. 

Aanvragen deur al uit!
De aanmeldingsformulieren met 
aanvraag voor de vergunningen is 
onderweg naar de gemeente. Nu 
enkele ambtenaren uit Amstelveen 
en Aalsmeer in het ‘echie’ hebben 
mogen meemaken hoe leuk en ge-
zellig deze races zijn, worden ho-
pelijk de vergunningaanvragen de-
ze keer in rap tempo voorzien van 
een stempel met ‘akkoord’. Bijdra-
gen aan de jubileumbode kunnen 
gestuurd worden naar redactie-
aalsmeer@meerbode.nl.

Revue Kudelstaart: ‘Ik ga 
op reis en ik neem mee’
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart is al enkele maanden be-
zig met de repetities voor de revue 
‘Ik ga op reis en ik neem mee’. Een 
geheel nieuw geschreven revue met 
een oude topper. Sketches en lied-
jes worden afgewisseld met mooie, 
vrolijke dansen door de danseres-
sen van Omnia, alles zit er in om de 
bezoekers een geweldige avond te 
bezorgen. Op reis gaan kan op ve-
le manieren, op safari naar Afrika, 
heksen die aan komen vliegen op 

hun bekende bezem, op reis naar 
de bajes en nog veel meer hilarische 
momenten. Maar veel reizen begin-
nen bij de irritante douane, kortom 
veel ingrediënten die een avondje 
genieten garanderen. De revue ‘Ik 
ga op reis en ik neem mee’ wordt 
gespeeld op de vrijdagen 14 en 28 
en de zaterdagen 15 en 29 novem-
ber gespeeld in het Dorpshuis. De 
kaartverkoop begint binnenkort. 
Meer informatie op: www.toneelver-
enigingkudelstaart. 

Rockhits van Que Pasa en 
blues van Eef in The Shack
Oude Meer - Zaterdag 11 én zon-
dag 12 oktober kan weer geno-
ten worden van livemuziek in The 
Shack. Zaterdag staat een kleurrijk 
gezelschap op het podium in Oude 
Meer: Que Pasa, een band die al-
weer behoorlijk wat jaren meedraait 
in het live-circuit. Dit doen deze 
mannen met niet veel meer dan ou-
derwets lekkere rockcovers, maar 
dan wel op zo’n manier gespeeld 
dat het lekker stevig, maar toch 
prettig te beluisteren is. Denk aan 
Hocus Pocus van Focus, Jean Genie 
van David Bowie, Jethro Tull’s Loco-
motive Breath en meer van dit soort 
klassiekers! Jan Feeleus, zanger en 
frontman, heeft met zijn aparte ver-
schijning en intensieve beleving van 
de muziek al menig zaal op z’n kop 
gezet. Met Ed Vink voor een strakke 
drumpartij, Jos Verbaas voor de vet-
te en groovy baspartijen en Tjalling 
de Jong op leadgitaar, die met wild 
gitaarwerk en scheurende solo’s het 
publiek probeert aan te vuren. Deze 
mannen spelen al meer dan 15 jaar 
samen, en staan garant voor een 
rockfeestje! 
Zondag 12 oktober is het podium in 
The Shack voor Eef Guitar en Band. 
Eef, geboren in Nederland en woon-
achtig in Amerika, heeft inmiddels 
haar eigen ‘groovy Eef-Style’ ont-
wikkeld, met een heerlijk gitaarge-
luid en haar zwoele stem. Op zon-
dagmiddag 12 oktober staat ze met 
een fantastische, uit Nederland af-

komstige band, in The Shack, be-
staande uit niemand minder dan: 
Jeremy Aussems, Rico Hageme-
ijer en Marco Overkamp. Zelf pro-
duceerde Eef drie albums en deelde 
met grote namen het podium. 
Wederom twee fantastische bands 
én voor ieder wat wils dit week-
end in The Shack! Op zaterdag 11 
oktober open vanaf 20.00 uur.Aan-
vang Que Pasa rond 22.00 uur en de 
entree is gratis. Zondag 12 oktober 
is publiek welkom vanaf 15.00 uur. 
Aanvang Eef en Band om 16.00 uur. 
Entree is 5 euro per persoon. Voor 
alle info: www.the-shack.info. Adres 
is Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Kees en Ron geven vrijdagavond 2 kaarten weg! Foto: www.kicksfotos.nl.

Win kaarten voor Soulshow 
met het Vrijdagavondcafé
Aalsmeer - Geef aan het Vrijdag-
avondcafé op Radio Aalsmeer je fa-
voriete Soulplaat door en maak kans 
op twee kaarten voor Ferry Maat za-
terdag in de Crown Studio’s. In het 
radioprogramma Vrijdagavondcafé 
geven de presentatoren deze week 
namelijk twee kaarten weg voor Fer-
ry Maat in Aalsmeer. Dit grote Soul-
show-evenement vindt deze za-
terdag voor het derde achtereen-
volgende jaar plaats. Dit jaar in de 
Crown Studio’s. Eén van de orga-
nisatoren, de bekende Aalsmeerse 
DJ Kees Markman, verraste de pro-
grammamakers met twee kaarten 

van dit inmiddels uitverkochte dans-
spektakel, om te verloten onder de 
luisteraars in de komende radio-uit-
zending. Geef jouw favoriete Soul-
plaat door via Facebook of Twitter 
of mail met de studio komende vrij-
dagavond: studio@radioaalsmeer.
nl of bel vanaf 21.00 uur naar 0297- 
325858. Onder alle inzenders verlo-
ten de programmamakers het setje 
van twee kaarten, zodat de winnaar 
of winnares er met iemand naartoe 
kan deze zaterdag. Luister deze vrij-
dag tussen 21.00 en 23.00 uur mee 
via Radio Aalsmeer en maak dus 
kans op deze twee kaarten. 

Cabaret ‘Baas’ 
in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 11 oktober kan in cultureel 
café Bacchus genoten worden van 
de cabaretvoorstelling ‘Baas’ van 
Jeffrey Spalburg. Er kan maar één 
de baas zijn, en dat is Jeffrey. Dus: 
Zit en lach! Zou het echt zo werken? 
Wie is er nog echt de baas in deze 
tijd? Thuis zijn je kinderen de baas, 
op je werk zeg je jij tegen je baas en 

op straat mag iedereen z’n middel-
vinger naar je opsteken. Eén ding is 
zeker: over zijn vierde cabaret pro-
gramma is Jeffrey Spalburg wel de-
gelijk de baas. Hij zegt dus rond-
uit waar het op staat. Zonder eni-
ge vorm van terughoudendheid. 
De voorstelling zaterdag begint om 
21.00 uur in Bacchus in de Gerbe-
rastraat, zaal open vanaf 20.15 uur, 
en de entree bedraagt 11 euro per 
persoon. Kaarten zijn te reserveren 
via www.cultureelcafebacchus.nl of 
via 0297-342657, na 18.00 uur.
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MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE VOOR
DRUMMERS:

TIP:

Uitgebreid assortiment
MUZIEK

LESBOEKEN

AANBIEDING:

Discobollen
20 cm €12,95

(diverse maten)

Western-gitaren
‘James Neligan’
vanaf  €199,-

Brushes ‘Stagg’
vanaf €12,90

Western-gitaren
NIEUW:







Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- 1e J.C. Mensinglaan 27B (Z-2014/057697), het aanleggen 

van een in- en uitrit;
- Seringenstraat tegenover nr. 18 (Z-2014/057653), het plaat-

sen van een opslag van materieel op twee parkeervakken ten 
behoeve van het vervangen van hekwerken.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Galvanistraat 14 (Z-2014/057695), het verwijderen van as-

best.

Verleende omgeVingsVergunningen, 
reguliere procedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader rechtsonder van deze adver-
tentie:
- Aalsmeerderweg 277 (Z-2014/039278), het bouwen van een 

carport (verzonden 2 oktober 2014);
- Kudelstaartseweg 210 (Z-2014/038308), het uitbreiden van 

de woning (verzonden 7 oktober 2014);
- Ophelialaan 124 (Z-2014/054926), het plaatsen van een 

schaftkeet, toiletunit en 4 containers (verzonden 8 oktober 
2014);

- Weteringstraat 1 en 1 01 (Z-2014/047082), het wijzigen van 
de gevel en het wijzigen van de indeling van de winkel (ver-
zonden 1 oktober 2014).

Verleende omgeVingsVergunning, 
uitgebreide procedure **

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning(en) kunt u beroep indienen. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader rechtsonder van 
deze advertentie:
- Marconistraat 10A (Z-2014/025148), het melden van brand-

veilig gebruik (verzonden 2 oktober 2014);
- Baccarastraat 3 (Z-2014/028450), het melden van brandvei-

lig gebruik (verzonden 2 oktober 2014).

weigering omgeVingsVergunning *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader rechtsonder van deze adver-
tentie.
- Haya van Somerenstraat 51 en 55 (Z-2014/046596), het ver-

groten van twee woningen d.m.v. het plaatsen van een kap 
op de bestaande aanbouw aan de zijkant van de woningen 
(verzonden 1 oktober 2014).

publicatie melding artikel 8.42 wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken 
bekend dat zij van de volgende inrichting een melding inge-
volge art. 8.42 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen. Dit 
betreft inrichtingen die onder een Algemene Maatregel van Be-
stuur vallen, waardoor de vergunningplicht op grond van de Wet 
milieubeheer niet van toepassing is. In de plaats daarvan gelden 
voor deze inrichtingen de algemene regels en voorschriften uit 
het genoemde Besluit. Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer; de-
finitief besluit maatwerkvoorschriften (Z-2014/055846)
Naam  : Bloembollenkwekerij C.B. Koster
Adres  : Hoofdweg 152 Aalsmeer
Datum besluit : 15 april 2014
De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het 
inbrengen van bedenkingen of het instellen van beroep tegen 
de ingediende melding. Nadere inlichtingen kunnen worden ver-
kregen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.

Verlenging beslistermijn aanVraag 
omgeVingsVergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken 
verlengd:
- Ophelialaan 94A (Z-2014/044594), het tijdelijk huisvesten 

van arbeidsmigranten (aanvraag ontvangen op 4 augustus 
2014).

ingetrokken aanVragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Seringenstraat 30 (Z-2014/055392), het plaatsen van een 

dakraam (verzonden 1 oktober 2014).

buiten behandeling gestelde aanVragen *

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader 
rechtsonder van deze advertentie:
- Uiterweg 401 (Z-2014/031236), het vervangen van een dub-

bel woonhuis (verzonden 3 oktober 2014).

geaccepteerde melding(en)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Galvanistraat 14 (Z-2014/057695), het verwijderen van as-

best (verzonden 6 oktober 2014).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

commissie ruimtelijke kwaliteit 
(Voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-

officiële mededelingen
9 oktober 2014

werk en inkomen op donderdag 9 oktober 
gesloten

Het telefonisch spreekuur en het inloopspreekuur van 
Werk en Inkomen is op donderdag 9 oktober gesloten. 
Op vrijdag 10 oktober staan wij weer voor u klaar.

ronde tafel gesprek 23 oktober 2014:

in verband met het ontbreken van geschikte agendapunten 
voor het ronde tafel gesprek van 23 oktober a.s. is besloten 
deze bijeenkomst geen doorgang te laten vinden.
Oproep voor het bijwonen van de (uitloop)bijeenkomst van 
de Raad van Aalsmeer op donderdag 9 oktober 2014, in de 
raadzaal van het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst 
begint om 20.00 uur met de oordeelsvormende raad en wordt 
na een onderbreking gevolgd door de besluitvormende Raads-
vergadering.

De voorzitter van de raad, Drs. J. Vonk-Vedder

  raad (oordeelsvormend)

tijd agenda- onderwerp
  punt

20.00 Ro-1 1. Opening van de oordeelsvormende 
   Raad door de voorzitter mevrouw   
  J. Vonk-Vedder
  2. Vaststelling van de agenda 
20.05 Ro-2 Gewijzigde uitgangspunten Zuiderkerk
20.35 Ro-3 Startnotitie Helling 49
21.05 Ro-4 Startnotitie bedrijfswoning bus- en 
  taxibedrijf Met&Co
21.20 Ro-5 Regeling behandeling klaagschriften 
  Aalsmeer 2014
21.30 Ro-6 Toetreding tot de Gemeenschappelijke 
  regeling gezamenlijke ombudsman 
  metropool Amsterdam
21.40  Vragenkwartier en sluiting

  PAUZE / ONDERBREKING

  raad (besluitvormend)

tijd agenda- onderwerp
  punt

22.00 Rb-1. 1. Opening door de voorzitter mw. 
   J. Vonk-Vedder   
  2.  Vaststelling van de agenda
 Rb-2. Vrouwentroost

  SLUITING

praat mee om Van aalsmeer een nog mooier 
sportdorp te maken

De gemeentelijke sportnota uit 2009 wordt geëvalueerd en 
geactualiseerd. De gemeente wil iedereen, zowel de georgani-
seerde- en de individuele sporters als de niet sporters, tot 1 
november de kans geven om met ideeën en suggesties te komen 
om van Aalsmeer een nog mooier sportdorp te maken. Alle re-
acties worden meegenomen in de actualisatie van de sportnota. 
De gemeenteraad wordt vervolgens gevraagd deze sportnota 
voor de komende vier jaar vast te stellen. De sportnota en de 
conceptevaluatie zijn te downloaden op www.Aalsmeer.nl. De 
plannen zijn t/m 1 november in te zien op het gemeentehuis 
van Aalsmeer en in het raadhuis van Amstelveen. T/m 1 no-
vember kan iedereen een reactie sturen. Dat kan door een email 
te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v evaluatie sportnota. Een 
brief sturen kan ook: Gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v ‘evaluatie sportnota’. U kunt ook telefonisch con-
tact opnemen met de afdeling Beleid: tel. 0297-387575. In het 
sportcafé van 28 oktober wordt met de besturen van Aalsmeerse 
sportverenigingen over de nota gesproken.

kennisgeVing ontwerpbesluit actiViteitenbesluit

Gelet op artikel 3.12 eerste lid van de Algemene wet bestuurs-
recht, maken burgemeester en wethouders bekend dat zij voor-
nemens zijn om ten behoeve van de inrichting van Rosenboom 
Reklame B.V., gelegen Dorpsstraat 102A te Aalsmeer, met toe-
passing van artikel 2.20 lid 1 van het Activiteitenbesluit ambts-
halve bij maatwerkvoorschrift hogere geluidgrenswaarden vast 
te stellen dan de standaardgeluidgrenswaarden zoals genoemd 
in art 2.17 lid1 onder a van dit Besluit. Deze hogere geluid-
grenswaarden zijn van toepassing op de nieuw te bouwen wo-
ningen gelegen Grootgarenbaan 8 t/m 16 (oneven nummers).
te Aalsmeer.
Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake zijnde stukken lig-
gen vanaf 10 oktober t/m 21 november 2014 ter inzage in het 
gemeentehuis bij de afd. Publiekszaken, cluster Burgerzaken. De 
openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 08.30-14.00 uur en woensdag van 
08.30-20.00 uur. Buiten deze openingstijden kunnen de stuk-
ken ook worden ingezien op een ander tijdstip, mits daarvoor 
van te voren een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel. 020-
5404154). Gemotiveerde zienswijzen kunnen door een ieder t/m 
21 november 2014 schriftelijk per post worden ingediend bij 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer,. afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. Degene die schriftelijke ziens-
wijzen indient kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens 
niet bekend te maken. Een ieder die dit wenst wordt gedurende 
bovengenoemde termijn in de gelegenheid gesteld mondelinge 
zienswijzen in te dienen en van gedachten te wisselen over het 
ontwerp van het besluit. Tevens kunt u een mondelinge toe-
lichting krijgen op de stukken. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met de afdeling ROV van de gemeente Amstelveen (tel. 
020-5404154)

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. 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@aals-

meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis van de 
gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Amstelveen. 
Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

eVenementen

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

collectes

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

exploitatieVergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning met terras is ver-
leend:
- Rax Corner, Ophelialaan 81 (Z-2014/030237), verleend 2 ok-

tober 2014.

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is aangevraagd:
- Stichting Dorpshuis Kudelstraat, Kudelstaartseweg 239 (Z-

2014/057214).

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning 
is verleend:
- Rax Corner, Ophelialaan 81 (Z-2014/030237), verleend 2 ok-

tober 2014.

ter inzage

t/m 09-10-14 Terinzagelegging ontwerpplan “Schinkelpol-
der, tweede wijziging” (Z-2014/047187) (het 
ontwerp van het wijzigingsplan “Schinkelpol-
der, tweede wijziging” met de daarop betrek-
king hebbende stukken bestaande uit een toe-
lichting, regels en een verbeelding (plankaart). 
Het plangebied heeft betrekking op de perceel 
aan de Mr. Jac. Takkade 28 te Aalsmeer.)

t/m 01-11-14 De sportnota en de conceptevaluatie op het ge-
meentehuis van Aalsmeer en in het raadhuis 
van Amstelveen.

t/m 06-11-14 Het raadsbesluit tot (ongewijzigde) vaststelling 
en het vastgestelde bestemmingsplan “N196 en 
Zwarteweg” liggen met bijbehorende stukken

t/m 07-11-14 Besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken (+ lijst betrokken woningen) van 12 
september 2014, kenmerk IenM/BSK-2014/, 
met toepassing van artikel 90, tweede, derde 
en vierde lid, van de Wet geluidhinder, over de 
ten hoogste toelaatbare waarde van de geluids-
belasting voor de gevels van woningen gelegen 
aan de weg “Aalsmeerderweg” te Aalsmeer, ge-
meente Aalsmeer.

t/m 13-11-14 Stukken m.b.t. vaststelling wijzigings-
plan “Schinkelpolder, eerste wijziging” (Z-
2014/038849). Het plangebied heeft betrek-
king op de bedrijfsgronden aan de Rietwijker-
oordweg 24 te Aalsmeer.

t/m 14-11-14 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. verlenen van een om-
gevingsvergunning voor Haya van Someren-
straat 35 (Z-2014/034777), (brandveilig ge-
bruik kinderdagverblijf)

t/m 21-11-14 Het ontwerpbesluit alsmede andere terzake 
zijnde stukkenm.b.t. vaststellen hogere geluid-
grenswaarden voor Rosenboom Reklame B.V., 
(Dorpsstraat 102A te Aalsmeer en de nieuw te 
bouwen woningen gelegen Grootgarenbaan  8 
t/m 16 (oneven nummers) te Aalsmeer.)

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

openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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 informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

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

inspreken in het beraad oVer een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Dit 
is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp in 
eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is ge-
organiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van de 
Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om 
de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van de 
vergadering 12.00 uur.

serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of mel-
dingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkda-
gen 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.

oVerige loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 

Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn

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

calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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 Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

wet algemene bepalingen omgeVingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt de 
officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.
aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. U kunt op 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak inzage 
krijgen in de stukken op het gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt 
een afspraak maken via tel. 0297-387575. Op grond van artikel 
7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bin-
nen zes weken, na de dag van verzending van het besluit, schrif-
telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende binnen zes weken, na de dag van verzending van 
het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.
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Tessa de Loo en Myranda Jongeling
In gesprek over ‘Een goed nest’
Amstelveen – De nieuwe roman van 
Tessa de Loo heet ‘Een goed nest’. Een 
indringend verhaal over twee zus-
sen die elkaar eindelijk de waarheid 
zeggen. Myranda Jongeling bewerk-
te het verhaal tot een toneelstuk, dat 
in december ook als theaterproductie 
te zien is in Schouwburg Amstelveen. 
Op donderdag 9 oktober gaan Tessa 
de Loo en Myranda Jongeling in de 
bibliotheek aan het Stadsplein met el-
kaar in gesprek over de roman en het 
toneelstuk. Beiden zijn in de huid van 
de twee vrouwen gekropen. Hoe ging 
dat in zijn werk? Wat zijn de overeen-
komsten? Wat zijn de verschillen en 
wat waren de hindernissen? Het ge-
sprek vindt plaats onder leiding van 
Liliane Waanders, ervaren interview-
ster en literatuurblogger. Tessa de Loo 
debuteerde in 1983 met ‘De meisjes 
van de suikerwerkfabriek’. Het leverde 
haar twintig drukken en twee debuut-
prijzen op. Inmiddels is ze de auteur 

van een internationaal gewaardeerd 
literair oeuvre, waarvan ‘Isabelle’ en 
haar oorlogsroman ‘De Tweeling’ te-
vens verfilmd zijn. Het programma 
in bibliotheek Stadsplein vanavond, 
donderdag 9 oktober, duurt van 20.15 
tot 22.00 uur. Reserveren kan via 
www.debibliotheekamstelland.nl of in 
één van de Amstelland bibliotheken. 
Foto: Litza Kapitzaki

Tessa de Loo. 

Nog één week te zien
Hommage aan Liesbeth 
Eilders in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Heel veel bezoekers 
hebben de hommage tentoonstel-
ling aan Liesbeth Eilders bezocht 
en grote waardering en bewonde-
ring uitgesproken over het werk van 
deze Aalsmeerse. Er is ook veel van 
haar werk verkocht, de dochters en 
de goede doelen mogen uitermate 
verheugd zijn in deze grote belang-
stelling. De tentoonstelling is nog 

bezichtigen tot en met zondag 19 
oktober in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9 iedere donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur. De toegang is gratis. Vanaf 23 
oktober presenteert KCA een nieu-
we tentoonstelling rond drie kun-
stenaars. Menno Bauer, Juul Bö-
gemann en Jaap Beets zullen hun 
werk tot 7 december exposeren.

Bianca, Robert en VVD te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
zond Radio Aalsmeer, de lokale ra-
dio omroep van Aalsmeer, live uit 
vanaf de Vitaliteit Markt 50+ in het 
gemeentehuis. Daarnaast had het 
‘Weekend Magazine’ de primeur 
de uiteindelijke opbrengst bekend 
te maken van de sponsoractie Alpe 
d’Huzes. Het KWF kankerbestrijding 
mocht een cheque in ontvangst ne-
men van ruim 13,5 miljoen euro. 

Ook komende week is er weer veel 
te beleven. Zo wordt vanavond, don-
derdag 9 oktober, de extra raads-
vergadering rechtstreeks uitgezon-
den worden. In het wekelijkse ‘Vrij-
dagavondcafé’ worden vrijdag twee 
kaarten verloot van het inmiddels 
uitverkochte dansspektakel Ferry 
Maat in Aalsmeer. Maandag is ver-
loskundige Bianca Renkens te gast 
in ‘Door de Mangel’ en in de ‘Top 10 
van…’ mag deze week Robert Heil 
zijn favoriete muziek laten horen. 
Tenslotte is de VVD-fractie aan de 
beurt om het Aalsmeerse politieke 
nieuws door te nemen in ‘Aalsmeer 
Politiek’ op zaterdag vanaf 12.00 uur. 
Uiteraard kunnen aan alle gasten live 
vragen gesteld worden via het tele-
foonnummer 0297-325858 of via e-
mail: studio@radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM, maar 
ook via de livestream op internet: 
www.radioaalsmeer.nl. Het bezoek-
adres van de studio is Van Cleefka-
de 15 in de Crown Business Studio’s.

Extra raad live 
Op het politieke vlak valt er de laatste 
tijd veel te beleven in Aalsmeer. Een 

burgemeester die het onacceptabel 
vindt deze situatie nog langer te la-
ten duren, een politicus die een open 
brief schrijft aan de burgemeester 
en gemeenteraad en ‘verontruste 
Aalsmeerders’ die in een brief raads-
leden oproepen hun verantwoorde-
lijkheid te nemen en zorg te dragen 
voor een goed bestuur. In dit woelige 
politieke landschap wordt er ook nog 
eens een extra raadsvergadering uit-
geschreven, omdat er te veel tijd is 
verstreken in de vergadering van af-
gelopen 2 oktober. Radio Aalsmeer 
is gelukkig flexibel en zal de verga-
dering zoals gebruikelijk uitzenden. 
Doordat onder andere het program-
ma ‘Stamtafel’ bereid is plaats te ma-
ken, kan de Aalsmeerder toch ‘ge-
woon’ luisteren naar onder ande-
re de discussies over de bouwplan-
nen rondom de Zuiderkerk, het voor-
bereidend bouwplan voor de Helling 
en de stemming over Vrouwentroost. 
De uitzending begint donderdag om 
20.00 uur.

Meewerken aan programma’s?
Radio Aalsmeer zoekt nog steeds 
mensen die willen mee helpen aan 
de programma’s van de radio-om-
roep. Niet alleen presentatoren, maar 
ook redactieleden en reporters/ver-
slaggevers zijn van harte welkom. 
Vindt u het leuk om verslag te doen 
van activiteiten in Aalsmeer, of van 
uw eigen vereniging of organisatie? 
Kom dan het enthousiaste team van 
Radio Aalsmeer versterken! Stuur 
een mail naar: info@radioaalsmeer.
nl. Geen ervaring is geen probleem, 
want de omroep kan zorgen voor een 
(interne) opleiding.

Drumband Ophelia wil 
graag groter groeien!
Aalsmeer - Met trommels, xylo-
foons en marching bells luisteren de 
achttien leden van Drumband Op-
helia alweer negen jaar evenemen-
ten in Aalsmeer en omstreken op. 
Trots wordt voorop gelopen bij de in-
tocht van Sinterklaas, de avondvier-
daagse, het carnaval en onder ande-
re Sint Maarten. 
Oprichters zijn Marco en Sandra 
en beiden zijn nog even enthousi-
ast en zitten vol plannen. Uitbrei-
dingsplannen om precies te zijn. De 
Drumband wil graag groter groeien 
met de bestaande instrumenten en 
zou ook graag een blazerssectie ter 
aanvulling willen. Bovendien is een 
nieuwe afdeling opgericht, de Color-
guard, ofwel vlaggendragers. Twee 
meiden hebben zich al aangemeld 
en zullen zich in november, tijdens 
de intochten van de Sint in Aalsmeer 
en Kudelstaart, voor het eerst pre-

senteren aan het publiek. 
Ze gaan de muziekstoet voor en ver-
zorgen een kleurrijke vlaggenshow. 
Colorguard is op Amerikaanse leest 
geschoeid en dit past uitstekend bij 
het muziekgenre dat de Drumband 
ambieert. Op strakke en moderne 
(bekende) ritmes worden kijkers ge-
trakteerd en hiervoor komen de le-
den eens per week bijeen. De repe-
tities, iedere donderdag van half ze-
ven tot rond acht uur in de avond, 
zijn bij een bedrijf in de bloemen-
veiling. “Hier kunnen wij ongestoord 
oefenen, zijn we niemand tot last”, 
verklaart Marco de best opvallen-
de repetitielocatie. Al van jongs af 
aan speelt Marco op slagwerk, on-
der andere in bands en slagwerk-
groepen in zijn vorige woonplaatsen 
Alphen aan den Rijn en Woubrug-
ge. Toen hij in Aalsmeer bij Sandra 
kwam wonen, heeft hij zijn hobby 

weer opgepakt. “Er was in Aalsmeer 
geen looporkest, dus zijn wij hier-
mee met twee vrienden gestart”, 
vertelt Marco. “Vanaf de aanvang is 
de Drumband gestaag gegroeid tot 
zelfs 21 leden vorig jaar. Nu zijn we 
met 18 in totaal en hebben sinds een 
jaar of vier een vaste groep. Natuur-
lijk zijn er wel wisselingen, er gaan 
jongeren weg, maar er komen er 
ook weer bij.” Het jongste lid ooit bij 
de Drumband meldde zich als 4 ja-
rige aan. Een zware trommel kon hij 
nog niet dragen, wel een tamboerijn. 
Inmiddels is hij 7 jaar en laat op de 
trommel van zich horen. Drumband 
Ophelia bestaat uit totaal zes slag-
werkers met een enkele trom, vier 
tenors (met twee trommels en 1 met 
vijf stuks), drie grote trommelaars, 
vier xylofoon-, waaronder Sandra, en 
marching bells-spelers en de eer-
ste man, de tambourmaitre is vader 

Henk van der Ven. De leeftijd van 
de heren, dames, jongens en mei-
den varieert van 6 tot 65 jaar en de 
leden zijn afkomstig uit Aalsmeer, 
Kudelstaart en omgeving. Wil jij 
ook schitteren in een looporkest? 
Drumband Ophelia heet alle leef-
tijden van harte welkom, slagwer-
kers vanaf ongeveer 6 jaar, xylo-
foon- en marching bells-spelers 
vanaf 10 jaar. Marco is slagwerk 
instructeur een verzorgt de oplei-
ding. Deel uit maken van de Co-
lorguard kan vanaf 6 jaar. En wat 
blazers betreft, prefereren Marco 
en Sandra ervaren volwassen spe-
lers. Het eerste evenement waar-
voor de leden hun mintgroene met 
zwarte uniformeren weer aantrek-
ken en hun instrumenten ter hand 
nemen is tijdens de Sint intocht 
in november in het Centrum. Nu 
al heel nieuwsgierig? Kijk dan op 
www.drumbandophelia.mysites.nl. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Marco 
van der Ven via 06-52621390 en 
via drumband-ophelia@hotmail.
com. 

Door Jacqueline Kristelijn
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

55 Orkestleden, 120 zangers, 2 solisten
Generale ‘Deutsches Requiem’ door 
KCOV Excelsior in Open Hof kerk
Aalsmeer - Op maandag 3 novem-
ber om 19.30 uur (einde circa 22.25 
uur met een pauze) staan 55 orkest-
leden, 2 solisten en 120 zangers klaar 
voor de uitvoering van de generale 
repetitie van Ein Deutsches Requiem. 
Daarnaast worden Nänie en Vier Ern-
ste Gesänge, eveneens van Brahms, 
uitgevoerd. Wim van Herk is de diri-
gent en koor en solisten worden be-
geleid door het Holland Symfonie Or-
kest. In de Open Hof kerk aan de Op-
helialaan wordt aan 70 personen de 
mogelijkheid geboden om deze ge-
nerale bij te wonen. U heeft dan een 
prachtig zicht op de dynamiek van 
het muziek maken! De entreeprijs is 
10 euro per persoon. Bij overlegging 
van uw toegangskaart voor de uitvoe-
ring op 4 november in Het Concertge-
bouw betaalt u geen 10 euro. Opge-
ven voor deze generale kan per mail 
via penningmeester@kcov-excelsior.
nl: Graag naam, adres en e-mailadres 
vermelden, én of u met of zonder toe-
gangskaart voor Het Concertgebouw 

voor 4 november komt. Zij die zich 
hebben aangemeld, dienen uiterlijk 
om 19.00 uur aanwezig te zijn. Kaar-
ten voor de uitvoering op dinsdag-
avond 4 november in Het Concertge-
bouw zijn te koop via www.concert-
gebouw.nl of aan de kassa van Het 
Concertgebouw (tel. 0900 6718345) 
of via de website www.kcov-excelsior.
nl. Nog vragen? Mail dan naar: kaart-
verkoop@kcov-excelsior.nl. De prijs 
voor eerste rang bedraagt 39 euro en 
dit bedrag is inclusief koffie of thee 
vooraf, een drankje in de pauze én de 
garderobe. Zaal open 19.35 uur. Con-
cert is van 20.15 tot 22.30 uur.KCOV 
Excelsior heeft nog plaatsen beschik-
baar in haar koor, vooral bassen en 
tenoren zijn welkom. Als u interesse 
hebt en u bent bereid thuis stevig te 
studeren, meldt u zich dan aan voor 
een auditie. Dat kan via secretaris@
kcov-excelsior.nl. De repetities zijn op 
dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur. 
Locatie: Willem de Zwijgerkerk aan de 
Olympiaweg 14 in Amsterdam.

Film ‘Blue Jasmin’ voor 
senioren in Crown Cinema
Aalsmeer - 2Op initiatief van de 
ANBO is vorige maand een groep 
senioren met elkaar naar de film 
geweest in Crown Cinema. Dit is 
goed bevallen en daarom ook in ok-
tober weer samen naar de film in 
Aalsmeer. 
Deze keer op dinsdag 14 okto-
ber naar ‘Blue Jasmin’. Een film 
van Woody Allen waarin een huis-
vrouw geniet van het goede leven 
in New York totdat een acute cri-

sis haar dwingt om zich een meer 
bescheiden levensstijl aan te me-
ten in San Francisco. Haar zus is 
hier ook woonachtig. In haar nieu-
we woonplaats maakt ze ook ken-
nis met een man. De film start om 
13.00 uur, verzamelen om 12.45 uur 
in de hal. Iedere senior is van har-
te welkom. Deze uitnodiging is niet 
alleen voor ANBO-leden, maar voor 
iedere filmliefhebber in Aalsmeer of 
Kudelstaart. 

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
Met Arijan van Bavel en Bartho Braat

West End hit ‘Taxi Taxi’ 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Taxi Taxi, de bekende 
komedie hit uit 1983 van de Brit-
se toneelschrijver en acteur Ray 
Cooney, komt naar Nederland en 
heeft nog steeds niets aan kracht 
verloren! Negen jaar lang was de 
voorstelling, bekend onder de 
naam Run for Your Wife, te zien op 
het Londense West End. 
Dit succes bleef internationaal ui-
teraard niet onopgemerkt. Pro-
ducent De Komedie Compagnie 
brengt komend theaterseizoen de 
succesvolle klucht naar de Neder-
landse theaters. De met Neder-
landers en Vlamingen gemeng-
de cast, bestaande uit onder an-
deren Sander de Heer, Hymke de 
Vries, Bartho Braat en Arijan ‘Adje’ 
van Bavel, zoekt onderling de hu-
moristische grenzen op en garan-
deert een avond vol hilariteit en de 
daarmee gepaarde lachsalvo’s. Op 
woensdag 15 oktober is de voor-
stelling vanaf 20.00 uur te zien in 
Crown Theater Aalsmeer. Kaar-
ten zijn online te koop via www.
crowntheateraalsmeer.nl of tele-
fonisch via SeeTickets: 0900-1353 
(45 cpm). 

Theaterhit
Een theaterhit uit de pen van 
Ray Cooney kan alleen maar veel 
goeds beloven. De populaire Brit 
heeft gedurende zijn carrière ve-
le successtukken geschreven met 
theatervoorstellingen die wereld-
wijd nog steeds gespeeld wor-
den en in diverse talen zijn ver-
taald. Taxi Taxi is in Nederland eer-
der op de planken gebracht onder 
de titels Goede Buren en Kink in 
de Kabel. 

Maar dit keer krijgt Taxi Taxi een 
extra dimensie, want nog nooit 
werd dit verhaal gespeeld in com-
binatie met twee landen. Door Ne-
derland en België als uitgangs-

punten te nemen, kunnen de klei-
ne verschillen van beide culturen 
ook een rol spelen en dit geeft een 
extra push aan de humoristische 
klucht. 
Naast de reeds genoemde Neder-
landers completeren Vlamingen 
Britt van der Borght, Dirk Lavrysen 
en Dirk van Vooren de cast. De Ko-
medie Compagnie heeft Taxi Taxi 
afgelopen seizoen al in een volle-
dig Vlaamse versie met veel suc-
ces in België gespeeld. De goede 
recensies en enthousiaste reac-
ties smaakten naar meer. Met het 
binnenhalen van een aantal Ne-
derlandse acteurs kreeg het nieu-
we avontuur snel vorm en kan de 
Komedie Compagnie zich weder-
om verheugen op een mooi Taxi 
Taxi seizoen in een vernederlandst 
jasje.

Het verhaal
De Hollandse taxichauffeur John 
werkt dicht bij de grens van Bel-
gië en leidt al jaren een dubbel le-
ven. Hij is namelijk getrouwd met 
twee vrouwen, een Vlaamse waar 
hij mee in België woont en een 
Hollandse waar hij mee in Neder-
land woont. 
Ondanks zijn altijd zo strakke 
planning komt hij in de proble-
men wanneer hij met een her-
senschudding in het nabij gele-
gen ziekenhuis belandt. Hij scha-
kelt zijn Vlaamse buurman Stan in 
om te redden wat er te redden valt, 
maar heeft hierbij geen rekening 
gehouden met twee nieuwsgierige 
agenten én het temperament van 
zijn vrouwen… 

Kaarten zijn online te koop via 
www.crowntheateraalsmeer.nl, te-
lefonisch via SeeTickets: 0900-
1353 en, indien nog voorradig, bij 
de kassa van het theater aan de 
Van Cleeffkade verkrijgbaar.

Feest van herkenning met 
popkoor Soundsation
Aalsmeer - Zingend het weekend 
in, konden inwoners afgelopen vrij-
dag 3 en zaterdag 4 oktober met 
popkoor Soundsation. Twee avon-
den trakteerde het koor onder lei-
ding van Irma Hogenboom-Zet-
hof op Songs4U in de Open Hof-
kerk. Bekende liedjes uit de jaren 
vijftig tot tachtig werden ten geho-
re gebracht, evenals nummers die 
dit jaar nog op de hitlijsten prijk-
ten. Een feest van herkenning voor 
veel bezoekers, die zichtbaar geno-

ten van de levendige songs en de 
heerlijke sfeer. Soundsation heeft 
hard gewerkt om dit project naar ie-
ders tevredenheid te kunnen pre-
senteren. En tevreden kunnen leden 
en dirigent zeker zijn. Het publiek 
was meer dan tevreden. De sponta-
ne, staande ovatie was het bewijs, 
evenals de vrolijke gezichten van de 
bezoekers toen zij de ‘concertzaal’ 
weer verlieten!

Foto: www.kicksfotos.nl. 

EK beroepen in Lille, Frankrijk
Medaille voor vakkanjer 
Danny van de Polder
Aalsmeer - Danny van de Polder 
uit Kudelstaart heeft een medail-
le voor excellent vakmanschap ge-
wonnen tijdens EuroSkills 2014, de 
Europese kampioenschappen voor 
beroepen die van 1 tot en met 5 ok-
tober plaatsvonden in Lille in Frank-
rijk. Danny deed mee aan de wed-
strijd Koude- en Luchtbehande-
lingstechniek. In totaal namen 450 
kandidaten uit 25 landen deel aan 
Euro Skills, onder wie 32 Nederlan-
ders. Danny bouwde een comple-
te koeltechnische installatie. Ver-
volgens werden er storingen in de 
koelinstallatie aangebracht die hij 
binnen een bepaalde tijd moest 

opsporen en verhelpen. Vakkan-
jer Danny werd afgelopen maart 
Nederlands Kampioen in de finale 
van de Vakkanjer Wedstrijden voor 
techniektalenten van ROC’s en be-
drijven. Team Nederland, waarin be-
halve Danny nog 31 andere Neder-
landse wedstrijdkandidaten zaten, 
heeft in het Franse Lille negen gou-
den, twee zilveren, twee bronzen en 
achttien medailles voor excellent 
vakmanschap (500 punten of meer) 
behaald. 
Nederland kwam uit in 27 beroepen, 
waaronder Mobiele Robotica, Meu-
belmaken, Autotechniek, Kapper, 
Etaleren en Grafisch Ontwerpen.
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“Aalsmeerse democratie heeft dieptepunt bereikt”

Oproep VVD om te komen tot 
(weer) bestuurbaar Aalsmeer!
Aalsmeer - Geachte voorzitter, le-
den van de gemeenteraad: Zoals u 
getuige bent geweest heb ik afgelo-
pen raadsvergadering gemeend bij 
de stemmingen van het agendapunt 
Vrouwentroost in te moeten grijpen 
op een onorthodoxe wijze. Ik wil u 
danken voor uw begrip en coöpe-
ratie op dat moment. Wanneer de 
spanningen in een gemeenteraad 
zo oplopen en er een situatie ont-
staat dat we ‘tegen gaan stemmen 
om tegen te zijn’, dan vind ik dat de 
Aalsmeerse democratie zijn diepte-
punt heeft bereikt. De gebeurtenis-
sen van donderdagavond binnen en 
buiten de gemeenteraad welke ik 
heb aanschouwd en de ontwikkelin-
gen hierop volgend, levert een diag-
nose op waarvan ik meen dat deze 
als ‘zeer kritiek’ kan worden gekwa-
lificeerd. Wij allen dienen onze ver-
antwoordelijkheid te nemen en op 
ons functioneren als raadslid, col-

legelid en als voorzitter van de ge-
meenteraad te reflecteren. Ik neem 
mijn verantwoordelijkheid met deze 
opening. Gesterkt voel ik me daar-
bij door het gevoel dat leeft bij al-
le Aalsmeerders: zowel VVD kiezers 
als niet-VVD kiezers. 
In mijn analyse hebben drie ver-
anderingen gezorgd voor de situa-
tie waarin Aalsmeer zich nu bevindt 
waarbij ik mij juist in het gemeen-
schappelijk belang, beperk tot en-
kele constaterende beschouwin-
gen. Ten eerste zijn de politieke ver-
houdingen sinds de formatieonder-
handelingen drastisch gewijzigd in 
Aalsmeer. De coalitie kent een min-
stens getalsmatige kwetsbare meer-
derheid tegen een scherp op inhoud 
voerende oppositie. Ten tweede kent 
Aalsmeer sinds de gemeenteraads-
verkiezingen een nieuwe politie-
ke partij. Deze zorgt voor een nieu-
we dynamiek in de Aalsmeerse ge-

meenteraad en daarbuiten. Ten der-
de draagt de breed gesignaleerde 
ontevredenheid over de stijl en het 
functioneren van de voorzitter van 
de gemeenteraad (de burgemees-
ter) niet bij aan het normaliseren 
van verhoudingen in de gemeente-
raadsvergadering en aan het beno-
digde verbindende karakter. 
De illusie heb ik niet en moeten 
Aalsmeerders ook niet hebben dat 
een raadsverhouding in de gemeen-
teraad van 12 tegen 11 zal zorgen 
voor meer harmonie op de politieke 
inhoud. Men moet zich beseffen dat 
de politieke wereld in Aalsmeer na 
lange tijd veranderd is. De oppositie 
zal scherp –op inhoud- politiek voe-
ren, maar er dient wel ruimte te zijn 
voor het gunnen op procedure en 
inhoud in de gemeenteraad, anders 
zal Aalsmeer in een verlammende 
situatie belanden waarbij gevreesd 
moet worden voor de bestuurbaar-

heid van Aalsmeer. Dat kan niet de 
bedoeling zijn.
Als fractievoorzitter van de groot-
ste oppositiefractie roep ik -in eer-
ste instantie- de leden van de ge-
meenteraad en de voorzitter van de 
raad op, om in solidariteit en ge-
stoeld op gemeenschappelijke en 
gedragen uitgangspunten te komen 
tot een Aalsmeers bestuur waar-
in de verhoudingen meer genor-
maliseerd worden waarbij respect, 
ruimte en reflectie weer onderdeel 
van ons functioneren uitmaken. De 
raad verzoek ik dan ook beleefd, via 
de voorzitter en het presidium, een 
seniorenconvent uit te roepen om 
met de ‘senioren’ (fractievoorzitters) 
en de voorzitter van de gemeente-
raad een eerste verkenning te doen. 
Ik teken daarbij aan dat dit proces 
slechts kans van slagen heeft indien 
alle partijen zich open en kwetsbaar 
durven op te stellen. De minimale 
uitkomst van dat gesprek zou moe-
ten zijn dat wij op zijn minst de ele-
mentaire beleefdheids- en fatsoen-
snormen met elkaar in acht nemen. 
Die hoop spreek ik dan ook uit, in 
het belang van de bestuurbaarheid 
van ons mooie Aalsmeer!

Robert van Rijn
Fractievoorzitter VVD Aalsmeer

Aanpak politiek herstelproces

Burgemeester: Inwoners
verdienen beter bestuur!
Aalsmeer - Geachte leden van de 
raad: Wij hebben politiek roerige 
maanden achter de rug. Het is voor 
zowel raadsleden als collegeleden 
een zware tijd geweest. Er is sprake 
van een slechte sfeer die de besluit-
vorming en ieders politieke inbreng 
hierin belemmert en bemoeilijkt. 

De inwoners van Aalsmeer, want 
die moeten wij uiteindelijk allemaal 
dienen, zowel raad als bestuur, ver-
dienen veel beter. In de brief van 28 

mei 2014 heb ik uw raad, in het be-
lang van de Aalsmeerse samenle-
ving, aangegeven in gesprek te wil-
len over hoe we Aalsmeer met el-
kaar efficiënt en ordentelijk kunnen 
besturen. Ik heb uw raad in de brief 
van 12 september wederom opge-
roepen om samen te werken aan 
het herstel van vertrouwen en de 
onderlinge verhoudingen in de raad.
Afgelopen zomer hebben de frac-
tievoorzitters een voorstel ingediend 
om gezamenlijk met oud burge-

meester Vermeer (extern onderzoe-
ker) te spreken over het verloop van 
de coalitieonderhandelingen. De 
heer van Rijn heeft toen aangege-
ven bereid te zijn tot medewerking
(8 september), maar heeft zich la-
ter teruggetrokken omdat hij het te 
vroeg vond. Ik ben blij dat de heer 
van Rijn nu aangeeft wel graag een 
oplossing te willen zoeken voor de 
impasse. Ik stel dit bijzonder op prijs.
Ik nodig de fractievoorzitters uit om 
op korte termijn het proces rond 

de coalitieonderhandelingen en de 
ontstane situatie uitgebreid te be-
spreken onder leiding van een ex-
terne voorzitter. 

Daarna presenteer ik een plan van 
aanpak voor het politieke herstel-
proces, waarbij de hele raad be-
trokken wordt. Het is onacceptabel 
om deze situatie nog langer te laten 
voortduren. Het is van het grootste 
belang dat wij allen de verantwoor-
delijkheid nemen voor het goed be-
sturen van onze gemeente. We zijn 
het onze inwoners verplicht om het 
beste te doen voor Aalsmeer en dat 
kan alleen als we respectvol met el-
kaar omgaan in en buiten de raads-
zaal. Het gaat om onze inwoners. Ik 
reken op uw medewerking.

Drs. J. Vonk-Vedder,
burgemeester van de gemeente 
Aalsmeer.

Donkere Dagen Offensief 
Politie: Zorg voor goed 
hang- en sluitwerk
Aalsmeer - De politie surveilleert 
regelmatig in buurten om inbraak 
en diefstal uit woningen tegen te 
gaan en daders op te sporen. Er is 
echter ook veel dat bewoners zelf 
kunnen doen om de kans op dief-
stal uit woningen zo klein mogelijk 
te maken. Draai altijd uw deur op 
slot, ook als u even uw huis verlaat. 
En zorg er voor dat de post niet in 
het zicht blijft liggen als u op vakan-
tie bent. Maar, er zijn nog veel meer 
manieren om woninginbraken te 
voorkomen. De checklist veilig wo-
nen bevat enkele tips die inwoners 
eenvoudig zelf kunnen toepassen: 
Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 
Vraag advies aan een beveiligings-
bedrijf met het Politie Keurmerk Vei-
lig Wonen.
Inbrekers houden niet van verlich-
ting. Zorg voor voldoende buiten-
verlichting aan de voor- en achter-
zijde van de woning. Gebruik ver-
lichting met een schemerschakelaar 

(voorzijde) of een bewegingsmelder 
(achterzijde). Zorg bij afwezigheid 
voor een bewoonde indruk; gebruik 
een tijdschakelaar voor verlichting. 
Plak geen afwezigheidsbriefje op 
de deur en vermeld niet op inter-
net (bijvoorbeeld Twitter, Facebook, 
etc.) dat u afwezig bent. Sleutels 
buiten verstoppen is niet handig. De 
deurmat en de bloempot zijn geen 
‘geheime plaatsen’ meer. Hang geen 
adreslabel aan uw sleutel(bos). Berg 
waardevolle papieren, geld en sie-
raden goed op in een (bank)kluis-
je. Registreer uw waardevolle eigen-
dommen, leg ze digitaal vast of denk 
aan moderne technieken, zoals mi-
crodots. In het kader van het Don-
kere Dagen Offensief gaat de politie 
de komende weken vaker surveille-
ren in buurten en wijken. Uiteraard 
is hulp van inwoners hierbij van har-
te welkom. Bel bij onraad, verdachte 
personen, inbraken en meer direct 
naar 0900-8844.

Clublied FC Aalsmeer van Jan Leliveld

‘Voetbalgrond’ voor gemeente
Aalsmeer - Vrijdag 3 oktober on-
dertekenden Jan Leliveld en wet-
houder Gertjan van der Hoeven het 
contract voor de overdracht van 
grond aan de gemeente. Deze gron-
den heeft de gemeente nodig voor 
de aanleg van twee natuurgrasvel-
den voor het nieuwe voetbalcom-
plex van FC Aalsmeer. Met de aan-
leg van de velden wordt volgens 
planning in het voorjaar van 2015 
begonnen. Aan het begin van het 
voetbalseizoen 2016 moet het he-
le complex opgeleverd worden. Jan 
Leliveld: “Ik ben blij dat ik door de 
verkoop van de grond mijn steen-
tje bij kan dragen aan de aanleg 
van de nieuwe voetbalvelden voor 
FC Aalsmeer. Het was leuk dat het 
bestuur van FC Aalsmeer aanwe-
zig was bij de ondertekening. Ze 
hebben me zelfs gevraagd of ik het 
nieuwe clublied voor FC Aalsmeer 
wil componeren en bij de opleve-
ring van het nieuwe sportcomplex 
ten gehore wil brengen.” 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven:” Met deze koopovereenkomst 

hebben we weer een belangrijke 
stap gezet in de realisatie van het 
sportcomplex in de Hornmeer. In de 
komende jaren willen we daarnaast 
het hele Hornmeerpark gaan reno-
veren, een nieuwe fusieschool en 
een sporthal bouwen en meer groe-
ne recreatie en (sociale) woning-
bouw realiseren.”
Alvorens met de aanleg van de voet-
balvelden kan worden gestart, moet 
de uitkomst van een uitgebreid flo-
ra- en faunaonderzoek afgewacht 
worden. Zo nodig zullen passende 
maatregelen worden genomen ter 
bescherming van de flora en fau-
na. Vervolgens wordt begonnen met 
het graven van nieuw water en het 
dempen van de bestaande water-
gangen die ter hoogte van de voet-
balvelden liggen. Om nazakkingen 
te voorkomen zal extra grond (over-
hoogte) worden aangebracht om de 
grond goed te laten inklinken. De 
twee nieuwe kunstgrasvelden voor 
FC Aalsmeer zijn vorige maand in 
gebruik genomen en daar wordt al 
druk gebruik van gemaakt.

Zaterdag jubileumfeest in de Tuin 
Nico Borgman 65 jaar lid 
van Partij van de Arbeid
Aalsmeer - Deze maand is het 65 
jaar geleden dat de toen 18-jari-
ge Aalsmeerdeer Nico Borgman lid 
werd van een politieke partij. Het ge-
zin Borgman behoorde tot de ‘rode 
familie’ en dat de jonge Nico dan ook 
lid zou worden van de Partij van de 
Arbeid lag voor de hand. Gijs Borg-
man, zijn vader, speelde een belang-
rijke rol in het verzet en geduren-
de de Tweede Wereldoorlog vonden 
Joodse bloemenhandelaren, met 
wie Borgman Sr. als veilingmeester 
op de CAV in aanraking kwam, al-
tijd een warm ontvangst. Het vormde 
Nico’s levenshouding, zo zei hij. Na 
de plaatselijke Uloschool en een op-
leiding als analist werkte Nico Borg-
man korte tijd bij Shell om daarna in 
dienst te komen bij zijn vader, die in-
middels een bloemenhandel was 
begonnen en dagelijks in een groot 
deel van het land diverse bloemen-
winkels beleverde. 

Later werden daarnaast kwekerijen 
in Aalsmeer en Rijsenhout gekocht 
en werkte Borgman Sr.en Jr. geza-
menlijk in het bedrijf dat uitgroei-
de tot een middelgroot exportbe-
drijf. In 1963 trad hij toe tot de ge-
meenteraad als opvolgster voor me-
vrouw Rudi de Haan. Van 1974 tot 
1982 was Nico Borgman fractievoor-
zitter en van 1982 tot 1994 was hij 
wethouder. Borgman zegt terug te 
kijken op een plezierige tijd, waar-
in veel gebeurde en met warm-
te noemt hij zijn mede-wethouders 
Boom, Heemskerk en Verschueren. 
In zijn portefeuille had Nico Borg-
man onder meer Onderwijs, Eman-
cipatie en Jeugd- en Jongerenwerk 
en hij zegt trots te zijn op het feit dat 
halverwege de jaren tachtig als ge-

meente genomineerd te zijn voor het 
beste jongerenbeleid, waarbij lande-
lijk de derde plaats werd behaald. 
Nauw betrokken was Borgman ook 
bij de totstandkoming van de Histo-
rische Tuin. Ook andere initiatieven 
komen op zijn conto, zoals de ver-
eniging Oud Aalsmeer waarvan hij 
15 jaar voorzitter was. Ook voor de 
Stichting Bovenlanden zet hij zich in. 
Sinds 1994 is hij voorzitter van de-
ze Stichting. Dit jaar is Borgman 65 
jaar lid van de Partij van de Arbeid. 
Aanstaande zaterdag 11 oktober zal 
hier op de Historische tuin aandacht 
aan geschonken worden. Onder an-
dere krijgt Nico Borgman de gouden 
jubileumspeld van de PvdA uitge-
reikt. Het feestelijke programma be-
gint om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is 
de Historische Tuin, ingang Praam-
plein, pen.

Veel animo inwoners voor 
bouwplan aan Hoofdweg
Aalsmeer - Afgelopen maandag 6 
oktober werd in het Dorpshuis van 
Kudelstaart een inloopbijeenkomst 
georganiseerd door de gemeen-
te over het nieuwbouwplan aan de 
Hoofdweg 76. Aannemingsbedrijf 
Van Wengerden en Visser is voor-
nemens hier 13 of 14 woningen te 
realiseren. Het bouwplan omvat zes 
geschakelde woningen en zeven of 
acht rijwoningen waarvan een aan-
tal sociale koop/huur-woningen 
zijn. De inloop is prima bezocht, ve-
le inwoners kwamen een kijkje ne-
men en lieten zich uitgebreid infor-
meren over de nieuwe te creëren si-
tuatie. Nieuwe buren maken vraagt 
om incasseringsvermogen, zo heeft 
het aannemingsbedrijf ondervon-
den, want er waren, en begrijpelijk, 
ook kritische vragen over parkeren, 

de verkeersafwikkeling en het uit-
zicht en de afstand op de bestaande 
bebouwing. Uiteraard waren ook in-
woners op de inloop afgekomen, die 
zichzelf al helemaal zagen wonen 
aan de Hoofdweg. Dit gaat natuur-
lijk nog even duren, er is goedkeu-
ring nodig van de gemeente én van 
inwoners. Uiteraard volgt nog de in-
spraakprocedure. Kennis kon de-
ze avond ook gemaakt worden met 
wethouder Tom Verlaan, die het plan 
in zijn portefeuille heeft en enthou-
siast inging op de sociale mogelijk-
heden. Het was trouwens wel even 
zoeken om de juiste bijeenkomst 
te vinden. Alle zalen in het Dorps-
huis waren bezet door verenigingen 
en instanties. Het is duidelijk, het 
Dorpshuis is hét bruisend middel- 
en ontmoetingspunt in Kudelstaart!

Brief verontruste Aalsmeerders 
aan gemeenteraad en B&W
Aalsmeer - De laatste maanden 
zijn de tijden in de Aalsmeerse poli-
tiek woelig. De raadsvergaderingen 
verlopen dramatisch, duren te lang 
en in een sfeer die om te snijden is. 
De omgang met elkaar is bestuur-
ders onwaardig, getuige niet alleen 
de gebeurtenissen in de raadzaal 
maar ook daarbuiten via bijvoor-
beeld diverse social media. U bent 
zich er kennelijk onvoldoende van 
bewust dat dit de afstand tussen 
burgers en bestuur vergroot. Erger 
is echter ook dat dit het aanzien van 
Aalsmeer schaadt, niet alleen bin-

nen de regio maar ook daarbuiten. 
Aalsmeer is een prachtige gemeen-
te die het meer dan waard is dat zij 
goed wordt bestuurd. En dat is uw 
verantwoordelijkheid, zorgdragen 
voor een goed bestuur. U zult wij-
zen naar een cumulatie van oorza-
ken die aan uw gedragingen ten 
grondslag liggen, maar als burgers 
van Aalsmeer hebben wij maar één 
nadrukkelijke wens en wij hebben 
er recht op dat u die wens vervult. 
Die wens is dat u zorg draagt voor 
een oplossing en Aalsmeer gaat be-
sturen zoals u dat behoort te doen 

en die oplossing ligt toch echt in uw 
eigen handen. Verhef u boven uzelf 
en gedraag u op een volwassen ma-
nier. 

Ga ‘s ochtends eens voor de spie-
gel staan, kijk uzelf in de ogen en 
spreek uit dat u anderen gaat be-
handelen op een wijze waarop uzelf 
behandeld wilt worden. Respectvol 
en luisterend. Laat u eens overtui-
gen door anderen op inhoud door 
argumenten. Politiek is juist niet 
blijven hangen in eigen standpun-
ten en alleen maar geluid maken 
zoals u nu luidruchtig doet. U bent 
collega’s van elkaar, breng dat tot 
uitdrukking in de politieke praktijk 
van Aalsmeer. Samen maakt sterk. 
Sla de brug en verbind. Zowel in de 

raad als daarbuiten met de samen-
leving. Die heeft daar recht op.
Een groep verontruste Aalsmeer-
ders, Silvia Bosma, Karin Bouwman, 
Ria Bouwman, Dirk Box, Belinda 
Buskermolen, Mariëlle Buskermo-
len, Jan Daalma, Cobi Dekker, Jo-
han Dekker, Corine Engel, Ulla Eu-
rich, Dick de Geus, Rudolf Gulde-
mond, Ron Hooyman, Sem van Hest, 
Theo van der Hoek, Rinus van Itter-
zon, Alma de Jong, Sander Jong-
kind, Klaas Joren, Christiaan Keijzer, 
Marian Kaaijk, Willem Kikkert, Jaap 
Kranenburg, Ed Kriek,John van der 
Laarse, Henk van Leeuwen, Jan Mil-
lenaar, Berry Nijmeijer, Bianca van 
de Polder, Jan van Schuppen, Frits 
Streijl, Jan Sparnaaij, Peter Smol-
ders, Joop Vuijk, Jan Weijers.

Hulp gecontinueerd
Regiogemeenten Amsterdam 
contracteren jeugdhulp
Aalsmeer - De wethouders jeugd van 
de 16 gemeenten in de regio Amster-
dam hebben donderdag 2 oktober hun 
handtekeningen gezet onder de con-
tracten met de instellingen voor jeugd-
hulp. Vanwege de decentralisatie van 
rijkstaken zijn de gemeenten vanaf 1 
januari 2015 verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp. Door de ondertekening van 
deze contracten wordt gegarandeerd 
dat de jeugd dezelfde soort hulpverle-
ning krijgt die ze nu al krijgt. Ze blij-
ven zelfs geholpen worden door de-
zelfde hulpverlener. In de afgelopen 
maanden is een gezamenlijk team van 
de regiogemeenten intensief bezig ge-
weest met het sluiten van contracten 
voor 2015 met aanbieders van jeugd-
hulp. De uitdaging was om zodanig 
in te kopen dat professionals de zorg 
voor de ongeveer 15.000 hun toever-
trouwde kinderen kunnen voortzetten. 
Constructieve gesprekrondes en de 
succesvolle inzet van een digitale con-
tracteringsportal voor vrijgevestigden 
hebben er toe geleid dat door de regio 
voor 235 miljoen euro aan jeugdhulp is 
ingekocht bij ongeveer 40 instellingen 
en 120 vrijgevestigde en groepsprak-

tijken. Er is een ruim aanbod van vrij-
gevestigden en groepspraktijken. Zo 
houden ouders de keuze om te bepa-
len waar zij de hulp voor hun kind van-
daan halen. Daarnaast is door het vor-
men van sociale teams, met bijvoor-
beeld jeugdartsen en jeugd-GGZ me-
dewerkers, het mogelijk om door de 
integrale samenwerking van verschil-
lende hulpverleners sneller in te grij-
pen als er meerdere problemen spe-
len. Daarbij wordt uitgegaan van het 
principe: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Samenwerkende gemeenten 
in de regio Amsterdam
De gemeenten die samenwerken 
in de transitie van de jeugdzorg zijn 
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, 
Beemster, Diemen, Edam-Volendam, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Oost-
zaan, Ouder- Amstel, Purmerend, Uit-
hoorn, Waterland, Wormerland, Zaan-
stad en Zeevang. Donderdag 2 okto-
ber hebben de wethouders van deze 
gemeenten, samen met de directies 
van gecontracteerde instellingen hun 
handtekening gezet onder de nieuwe 
start van de jeugdhulp in de regio.

Zware schade 
na aanrijding

Schiphol-Rijk - Net over de brug, 
op de kruising N201 met de Fok-
kerweg, heeft op zondag 5 oktober 
rond kwart over twaalf in de mid-
dag een aanrijding plaatsgevonden. 
Twee auto’s zijn op elkaar gebotst 
en de schade aan beide voertuigen 
was groot. Allebei moesten ze weg-

gesleept worden. De bestuurders 
en een passagier raakten gewond. 
Twee van hen zijn in de ambulance 
behandeld. Een persoon is naar het 
ziekenhuis vervoerd. Alle hulpdien-
sten zijn ter plaatse geweest, zowel 
de politie, als de ambulancedienst 
en de brandweer. Laatstgenoemde 
heeft het wegdek schoon gespoten, 
omdat er olie was gelekt. Er is on-
derzoek naar de toedracht van het 
ongeval. De weg is zo’n twee uur 
afgesloten geweest. Het verkeer is 
omgeleid door de politie.





Storm met windkracht 10 
in de raadsvergadering!
Aalsmeer - Gebruikelijk sinds Job-
ke Vonk burgemeester is, begon de 
Raad afgelopen donderdag 2 okto-
ber met felicitaties aan raadsleden 
die jarig zijn geweest. Ditmaal waren 
de flessen wijn voor Marlon Kreeft 
van het CDA en Rene Martijn van 
AB. Vanwege de lange agenda had-
den de voorzitters van de fracties de 
opdracht gegeven om het tempo er 
in te houden. De Raad kende dan 
ook een vliegende start met aller-
eerst het vaststellen van de agenda. 
Het ging Ronald Fransen van PACT 
gelijk te snel. HAC diende het ver-
zoek in om de regeling behande-
ling klaagschriften van de agenda 
te halen, omdat er onvoldoende tijd 
was geweest om dit voorstel goed te 
kunnen bestuderen. Het CDA en AB 
hadden hier geen boodschap aan 
en wilde de regeling op de agenda 
laten staan. De burgemeester deed 
een rondje langs alle raadsleden 
en concludeerde dat ook PACT en 
de VVD geen behoefte hadden aan 
doorschuiven naar de volgende ver-
gadering. Op het moment dat de ha-
merslag klonk, greep Ronald Fran-
sen in. Hij had hier nog niets over 
gezegd. Volgens de voorzitter had 

hij instemmend geknikt, maar dat 
was hem zelf ontgaan. “Dan heb ik 
zeker een tik.” Robert van Rijn van 
de VVD viel bij en vond dat er begrip 
moest zijn als er tijd te kort was ge-
weest. Opschuiven vond hij en het 
CDA en AB gingen akkoord. Nog 
voor de ingecalculeerde tijd kon aan 
het volgende onderwerp begonnen 
worden. De vaart zat er in! 

Weekmarkt en Groenvisie
Het interpellatiedebat over ver-
plaatsing van de weekmarkt naar 
het Praamplein, aangevraagd door 
PACT en de VVD, was het volgende 
onderwerp. Het ontbreken van een 
volledig financieel plaatje was re-
den van deze fracties om meer ant-
woorden te willen. Wethouder Ad 
Verburg had zijn praatje klaar. Alles 
gaat gebeuren binnen het budget, 
dus geen overschrijding van de kos-
ten, en de planning wordt gehaald. 
Op 21 oktober is de eerste markt 
op het Praamplein. En toen was 
(weer) de Groenvisie het gesprek 
in de raadzaal. De vaart minder-
de, er kwam tegenwind in de vorm 
van twee moties van HAC en twee 
van PACT. Na een rondje stemmen 

werden de moties van HAC met 21 
stemmen tegen en 1 voor verwor-
pen. De moties van PACT werden 
uiteindelijk ingetrokken. Wethou-
der Jop Kluis legde uit dat met de 
Groenvisie geen ‘pepernoot’ aan fi-
nanciën gemoeid is. Voor elk pro-
ject dat in het uitvoeringsprogram-
ma staat, komt een apart voorstel in 
de raad. Het voorstel is uiteindelijk 
aangenomen met twaalf stemmen 
voor (CDA en AB) en tien stemmen 
tegen (PACT, VVD en HAC). Snel 
werd aangevangen met de kaderno-
ta ‘Ruimte voor huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten’. Het college stelt 
hier in voor om tijdelijke huisvesting 
toe te laten in Greenpark, maar het 
Schinkeldijkje hiervoor uit te sluiten. 
De VVD kwam met een motie waar-
in gepleit wordt om toch ook klein-
schalige huisvesting toe te laten bij 
het Schinkeldijkje. De bestuurders 
hebben in dit gebied jongerenhuis-
vesting voor ogen. De motie van de 
VVD werd verworpen met opnieuw 
twaalf tegen tien. De wind wakkerde 
verder aan, de vergadering liep uit, 
mede ook door de twee moties bij 
dit onderwerp van HAC, die door de 
rest van de fracties verworpen zijn. 

Uiteindelijk is het voorstel aangeno-
men met 21 stemmen voor. 

Vrouwentroost
De storm deed zijn intrede, Vrou-
wentroost op de agenda. Hierover 
lijken de partijen maar niet op één 
lijn te willen of kunnen komen. Tref-
fend wel de inleiding van Rik Rolle-
man van PACT om te willen komen 
van ‘vrouwenmistroostigheid’ naar 
‘vrouwentrots‘. PACT en de VVD 
willen een zorgvuldige invulling 
en vinden dat er goed en zorgvul-
dig overleg moet komen tussen de 
twee projectontwikkelaars, de be-
woners en de gemeente. Dit wil het 
college ook, maar de inbreng van 
de gemeente willen de bestuurders 
iets meer vanaf de zijlijn doen. Het 
college, bij monde van wethouder 
Gertjan van der Hoeven, benadruk-
te dat het college de ontwikkeling 
op de voet blijft volgen. Voor Rolle-
man was dit niet genoeg. Een ijzi-
ge wind door de raadzaal. De wind 
heeft het onderwerp in ieder geval 
(weer) naar de volgende Raad ge-
blazen. Een uitloop van drie kwar-
tier en geen besluit genomen. Voor-
af was afgesproken om rond elf uur 
de stekker uit de vergadering te 
trekken, ongeacht alle onderwerpen 
wel dan niet behandeld zouden zijn. 
Nog ruim een uur is gesproken over 
de Wmo-nota en verordening en het 
beleidsplan Jeugdhulp. De storm 
was gaan liggen en had plaats ge-
maakt voor een ‘zorgwind’. Geen 
wind trouwens die waaide vanuit 
één richting. Over de vier moties to-

Aalsmeer veilige gemeente
Aalsmeer - In vergelijking met om-
liggende gemeenten is Aalsmeer 
een veilige gemeente. Dat is de 
conclusie van de gemeente bij de 
evaluatie van het veiligheidsbeleid 
2012-2014. Bij de evaluatie maakt 
zij gebruik van onder andere poli-
tiecijfers, maar onderzoekt zij ook 
in hoeverre bewoners zich veilig 
‘voelen’. De gemeente werkt aan 
nieuw veiligheidsbeleid voor 2015-
2018 en wil graag weten hoe zij sa-
men met haar veiligheidspartners, 
bewoners en ondernemers de vei-
ligheid kan handhaven en waar 
mogelijk verbeteren. Burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder: “Het is belang-
rijk dat bewoners, jong en oud, vei-
lig kunnen wonen, werken, en re-
creëren in onze gemeente. Samen 
met onze veiligheidspartners wer-
ken wij voortdurend aan hun vei-
ligheid, maar bewoners kunnen 
er zelf ook veel aan doen. Dat het 

goed gaat met de veiligheid is een 
indicatie dat ons beleid effectief is, 
maar niet dat er geen verbeterpun-
ten zijn. 
Zo zijn het toenemende aantal 
winkeldiefstallen en inbraken in 
schuurtjes en garages aandachts-
punten, net als de drugshandel. De 
bevindingen uit de evaluatie ne-
men we mee bij het ontwikkelen 
van nieuw veiligheidsbeleid. Omdat 
veiligheid ons allemaal raakt, be-
trekken we naast onze partners ook 
raadsleden, bewoners en onderne-
mers bij dit proces.” Vergeleken met 
voorgaande jaren is de veiligheid in 
Aalsmeer verbeterd. Dat blijkt uit 
cijfers over bijvoorbeeld aantallen 
inbraken, verkeersongevallen, van-
dalisme en overlast. Daarbij scoort 
de gemeente ook hoog op sub-
jectieve veiligheid. Dat betekent 
dat bewoners zich veilig voelen in 
Aalsmeer, ook al is dat in bepaalde 

wijken een fractie minder dan voor-
gaande jaren. 
 
Veiligheid verbeterd
Het aantal woninginbraken is afge-
lopen jaren gedaald, mede dankzij 
extra inzet van politie en gemeen-
te op voorlichting en bewustwor-
dingscampagnes. Resultaat van 
voorlichtingscampagnes over hui-
selijk geweld hebben geresul-
teerd in meer aangiftes bij de po-
litie, waardoor zij actie kunnen on-
dernemen. Wat bijdraagt aan veilig-
heid in de wijken is deelname aan 
Burgernet en project Beter Buren 
dat bemiddelt bij ruzies tussen bu-
ren. Na jaren van voorbereidingen 
is in 2013 de Waterwolftunnel ge-
opend, waardoor niet al het vracht-
verkeer meer over de N196 gaat.

Jeugdoverlast verminderd
In de aanpak van jeugdoverlast 

in Kudelstaart heeft de gemeen-
te grote stappen gemaakt. Samen 
met betrokkenen is een nieuwe 
plek voor de jeugd gevonden en 
met een gezinsgerichte, preventie-
ve aanpak wordt ook geprobeerd 
onderliggende problematiek op te 
lossen. 

Deze aanpak heeft positieve re-
sultaten. Het aantal meldingen 
van jeugdoverlast in Kudelstaart is 
spectaculair gedaald, maar het blijft 
een aandachtspunt. Bij een crisis 
op brand zijn de hulpdiensten snel 
ter plaatse, maar bewoners kun-
nen ook veel zelf doen. Met voor-
lichtingscampagnes maakt de ge-
meente bewoners daarvan bewust. 
Om de brandveiligheid te verbe-
teren, worden de bluswatervoor-
zieningen verbeterd. Om geor-
ganiseerde misdaad aan te pak-
ken werken gemeente en poli-
tie intensiever samen, onder meer 
om woonfraude aan te pakken en 
vechtsportevenementen in goede 
banen te leiden. 

Samen laaggeletterdheid aanpakken

Taalhuis voorziening in bieb
Aalsmeer - Iedereen tijdens de 
speciale conferentie over laaggelet-
terdheid was het met elkaar eens: 
“Laaggeletterde mensen moeten 
we samen helpen. Als gemeen-
te, als werkgever, als zorgverle-
ner.” Cijfers leren dat laaggeletterd-
heid in Nederland niet afneemt. 1 
op de 9 mensen in de leeftijdsgroep 
16 tot 65 heeft moeite met lezen en 
schrijven. Om samen meer mensen 
naar een hoger lees- en schrijfni-
veau te helpen, ondertekenden de 
wethouders Gertjan van der Hoe-
ven (Aalsmeer), Maaike Veeningen 
(Amstelveen) en Ria Zijlstra (Uit-

hoorn) samen met de belangrijkste 
partners vanuit de Amstelland ge-
meenten de ‘Alliantie Taal voor het 
Leven’. Een van de initiatieven om 
laaggeletterden te helpen is de start 
van een Taalhuis in de bibliotheek 
in Amstelveen. Het Taalhuis is ook 
toegankelijk voor Aalsmeerders, die 
beter willen leren lezen en schrijven 
of die taalvrijwilliger willen worden. 
Er is een overzicht van het taalaan-
bod in de buurt en men kan advies 
krijgen over een passende leerrou-
te. Het Taalhuis kan doorverwijzen 
naar taalpartners in de gemeente of 
een opgeleide vrijwilliger koppelen 

Werken aan 
de Uiterweg 

Aalsmeer - Op woensdag 15 
oktober zullen op de Uiterweg, 
aan de even zijde, op vier lo-
caties herstelwerkzaamheden 
worden uitgevoerd aan het as-
falt. Plaatselijk is de weg aan 
één zijde geblokkeerd met twee 
vrachtauto’s. De voorrangssitu-
atie wordt met verkeersborden 
aangegeven. De herstelplek-
ken bevinden zich nabij de huis-
nummers 34, 56, 104 en 150. De 
werkzaamheden duren één dag.

Nieuwe rubriek Janna en Dick
Aalsmeer - Soms vallen de stukje 
van een puzzel ineens in op hun plek 
en wordt het een genot om met de 
puzzel bezig te zijn. Zo ook de schrif-
telijke samenwerking tussen Janna 
van Zon en Dick Kuin. Als bij toeval 
bleken beiden een passie te hebben 
voor de Tour de France. Deze passie 
heeft geleid tot een dagboek waar-
in zij hun kijk op de die dag verre-
den etappe hebben gegeven. Wa-
ren zij afgelopen zomer ten tijde van 
de Tour de France dagelijks met el-
kaar bezig, daarna werd het weer 
stil. Uit de ontvangen reacties van le-
zers kunnen we concluderen dat hun 
schriftelijke bijdragen in de Nieu-
we Meerbode worden gemist. Dat 

heeft wel geleid tot een nieuwe vorm 
van samenwerking tussen Janna en 
Dick. Met ingang van volgende week 
zal er eens per maand een column in 
de krant worden gepubliceerd waar-
in Janna en Dick hun mening of visie 
geven op een door henzelf gekozen 
onderwerp, waarin er één een voor-
stander zal zijn en de ander de te-
genstander. Het eerste onderwerp is: 
‘Zijn er haantjes in de politiek?’, of-
tewel is de politiek wel geloofwaar-
dig? Het zou natuurlijk het beste 
werken wanneer er, naar aanleiding 
van de rubriek, wordt gereageerd, in 
de vorm van kritiek of het aandragen 
van een onderwerp ter behandeling, 
maar dat is aan de lezers. 

Thomas van der Zwaard, een sterke 
rebounder.

Korfballers VZOD winnen 
lastige uitwedstrijd van DTS
Kudelstaart - Voorafgaand aan de 
wedstrijden van afgelopen weekend 
stonden de korfballers van VZOD op 
een gedeelde eerste plaats samen 
met ZKC en de Vinken. Deze twee 
ploegen troffen elkaar deze speelron-
de, met ZKC als duidelijke winnaar. 
De Kudelstaartse ploeg moest het op-
nemen tegen DTS in Enkhuizen. Ze-
ker geen ploeg om te onderschatten, 
want zij waren het die ZKC de enige 
twee verliespunten bezorgden. In het 
begin van de wedstrijd een gelijk op-
gaande strijd waarbij beide ploegen 
regelmatig tot scoren kwamen en het 
onderlinge verschil nooit groter werd 
dan twee punten. DTS is een ploeg 
die het mede moet hebben van fy-
siek stevig spel. VZOD was daar ech-
ter op voorbereid en liet zich niet pro-
voceren. Gezegd moet worden dat de 
scheidsrechter de wedstrijd goed aan-
voelde en, indien mogelijk, liet door-
spelen maar te veel fysiek geweld re-
soluut affloot. Zo stond er 10 minuten 
voor de rust een 8-8 stand op het sco-
rebord. Toen brak een sterke fase aan 
van de Kudelstaartse bezoekers. Via 
doelpunten van onder andere Dineke 
Westerhof en Jessica Zijerveld nam 
de medekoploper binnen 6 minuten 
een beslissende 8-12 voorsprong. De 
thuisclub wist nog eenmaal de korf te 
vinden, zodat de kleedkamer werd op-
gezocht bij een stand van 9-12. In de 
rust gaf coach Frits Visser zijn ploeg 
de opdracht om collectief de druk op 
de twee gevaarlijkste schutter van de 
thuisploeg op te voeren. Na de rust 
een zelfde beeld als in de eerste helft. 
Twee teams die elkaar niet veel toe-
geven en aan elkaar gewaagd zijn. De 
thuisploeg was niet in staat om het 
gat van drie punten te dichten, maar 

de bezoekers konden ook niet verder 
uitlopen. Naarmate de wedstrijd vor-
derde trokken de Kudelstaarters het 
initiatief echter langzaam naar zich 
toe. Een belangrijke rol was daar-
bij weggelegd voor, de dit seizoen in 
de hoofdmacht debuterende, Thomas 
van der Zwaard. Door zijn lengte en 
goed positie spel onder de korf is zijn 
rebound heel sterk, waardoor Martijn 
Vervark gemakkelijk tot score kon ko-
men. In het laatste kwart van de wed-
strijd was de koploper uit Kudelstaart 
duidelijk de betere ploeg. Het einde 
van de wedstrijd werd bereikt met een 
stand van 16-24, wat een juiste weer-
gave van de krachtsverhoudingen 
was. De Kudelstaarte doelpunten pro-
ductie kwam voor een groot gedeelte 
op naam van Josine Verburg en Mar-
tijn Vervark, samen goed voor 14 doel-
punten. Afgelopen zaterdag werden 
belangrijke punten gehaald op weg 
naar de door VZOD zo gewenste pro-
motie. Maar concentratie blijft vereist 
want als je kampioen wilt worden is 
iedere wedstrijd een finale!

taal van PACT en de VVD moet nog 
gestemd worden. De lange agenda 
bleek onhaalbaar. Vijf onderwerpen 
zijn doorgeschoven naar de extra 
Raad vanavond, donderdag 9 okto-
ber. De inwoners, die speciaal voor 
de Zuiderkerk in de Cyclamenstraat 
en het nieuwbouwplan aan de Hel-
ling waren gekomen, konden zon-
der nieuw ‘nieuws’ naar huis. Som-
mige met als troost nog gauw het elf 
uur kroketje. “Ach, er was toch niets 
op tv”, aldus een bezoeker laconiek. 

Externe voorzitter
In een bijna lege raadzaal werd rond 

half twaalf toch nog gestart met de 
besluitvormende Raad. Het kroket-
je had waarschijnlijk nieuwe ener-
gie gegeven, want de storm wakker-
de weer aan en hoe, windkracht tien 
met de oppositie partijen lijnrecht 
tegenover de coalitie, verwarring, 
harde woorden (zelfs een vloek) en 
bijna leek het niet bij woorden te 
blijven. Burgemeester Jobke Vonk 
moest alle zeilen bijzetten om orde 
proberen te houden. Een triest ein-
de van daarom eigenlijk een verlo-
ren avond vergaderen. Zo kan het 
(toch) niet langer, de zware storm 
moet ingedamd worden, vinden zo-
wel burgemeester Jobke Vonk als 
fractievoorzitter Robert van Rijn van 
de VVD. Alle partijen gaan nu op 
verzoek van de burgemeester met 
elkaar om de tafel, onder leiding 
van een externe voorzitter. Hopelijk 
stemt deze aanpak alvast tot denken 
en vindt vanavond de Raad weer 
eens plaats met in ieder geval meer 
respect en ruimte voor elkaar! In de 
vergadering, die om 20.00 uur aan-
vangt en openbaar is, wordt gespro-
ken over de uitgangspunten Zui-
derkerk, startnotities Helling 49 en 
bedrijfswoning Met & Co, regeling 
klaagschriften en toetreding tot de 
ombudsman metropool Amsterdam. 
In het besluitvormende deel staat al-
leen Vrouwentroost op de agenda. 

Door Jacqueline Kristelijn

aan een cursist. Vrijwilligers kunnen 
bij het Taalhuis vragen stellen over 
de begeleiding van hun deelnemer 
en lesmaterialen krijgen. Er komt in 
de bibliotheek van Aalsmeer waar-
schijnlijk ook een Taalhuis gerela-
teerde voorziening. Marja van Bijs-
terveldt, voorzitter van Stichting Le-
zen & Schrijven onderstreepte tij-
dens de conferentie het belang van 
taal voor de sociale participatie. Dit 
werd treffend duidelijk toen voor-
malig laaggeletterde Vera Moet aan 
het woord kwam. Vera heeft zelf on-
dervonden hoe moeilijk het is om 
niet te kunnen lezen en schrijven. 
Aan de hand van praktische voor-
beelden gaf ze aan in wat voor iso-
lement je dan komt. Zo is het als 
laaggeletterde bijvoorbeeld lastig 
bijsluiters van medicijnen te lezen, 
een OV-chipkaart te gebruiken of 

een online sollicitatieformulier in te 
vullen. Na scholing kan Vera nu zo-
wel lezen als schrijven en zet zij zich 
in om anderen te helpen. Belangrijk 
binnen de alliantie is de combinatie 
tussen professionals en vrijwilligers 
bij de taaltrajecten. Door deze com-
binatie kan met bestaande midde-
len meer gedaan worden. Aalsmeer 
werkt samen met vrijwilligersorga-
nisaties als Wereldbuur en vrijwilli-
gerscentrale Amstelland. 

Laaggeletterden schamen zich vaak 
voor hun probleem. Vandaar dat 
werkgevers, zorgverleners, maar 
ook gemeentelijke loketten vol moe-
ten inzetten om deze groep men-
sen allereerst vertrouwen te geven. 
De kans dat mensen zich dan open 
stellen is vele malen groter. 
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Vogelbeurs in Rijsenhout

Nieuwe showroom bij leer- en 
werkcentrum Ons Tweede Thuis

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 
12 oktober weer een vogelbeurs in 
de kantine van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje. Be-
langstellenden zijn welkom tussen 
9.30 en 13.30 uur. Voor 50 eurocent 
kunt u naar binnen, kinderen onder 
de tien met begeleiding mogen gra-
tis. De Rijsenvogel heeft betrouwba-
re handelaren uitgenodigd met een 
grote variatie aan tropische vogels 

en diverse soorten grote en kleine 
parkieten. Ook bieden de leden van 
de vereniging vogels te koop aan. 
Ook niet leden mogen hun vogels te 
koop aanbieden op deze beurs. On-
dervindt u problemen met het kwe-
ken van vogels, of wilt u ook begin-
nen met deze hobby? Dan kunt u al-
tijd terecht bij de leden van de ver-
eniging. Op de beurs kunt u boven-
dien terecht voor diverse soorten 
vogelvoer en vogelaccessoires. 

Amstelland - Ons Tweede Thuis is 
dé organisatie voor mensen met een 
beperking in de regio Amstelland en 
de Meerlanden. Leer- en werkcen-
trum Bedrijfsverzamelgebouw, on-
derdeel van Ons Tweede Thuis, is 
actief in de gemeenten in de re-
gio Amstelland. Dit leer- en werk-
centrum maakt hier een signifi cant 
verschil voor mensen met een lich-
te beperking en een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het Bedrijfsverzamel-
gebouw heeft hard gewerkt. 

De naam ‘leer- en werkcentrum’ is 
dan ook dik verdiend. Dit succes wil 
het Bedrijfsverzamelgebouw met ie-
dereen vieren, omdat het mede aan 

inwoners en ondernemers uit de re-
gio te danken is. Tijdens dit feest-
je zal de nieuwe showroom van het 
Bedrijfsverzamelgebouw offi cieel 
geopend worden. Er is namelijk een 
nieuwe productlijn van houten meu-
belen en accessoires en een nieuw 
logo. Bezoekers kunnen de delica-
tessen, de service en de mogelijk-
heden van het Bedrijfsverzamelge-
bouw proeven. Iedereen is welkom 
op dinsdag 21 oktober van 16.00 tot 
18.00 uur aan de Bouwerij 92 in Am-
stelveen. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden via www.leeren-
werkcentrum.onstweedethuis.com. 
Op de site tevens het programma 
van de middag.

Eettafel voor alleenstaanden: 
Kok Mark verdient 2 sterren
Aalsmeer - Zaterdag 4 oktober stond 
het gemeentehuis weer bol van de ac-
tiviteiten. Bode Fred kon zijn lol op, 
maar hij bleef lachen. Overdag was er 
de beurs waarin veel aandacht was om 
ouderen lekker vitaal te houden en zag 
hij honderden mensen aan zich voorbij 
trekken. ’s Avond was er ook nog eens 
de lange eettafel voor alleenstaanden. 

Hoewel in opzet bedoeld voor iede-
re leeftijdsgroep waren het toch de 65 
plussers die zich in groten getale lie-
ten verwennen door kok Mark Coor-
engel. Hij was verreweg de jongste van 
de avond, maar tevens de held want 
het door hem bereidde drie gangen 
menu werd door iedereen geroemd. 
“Het lijkt wel alsof ik in een sterren 
restaurant zit”, vond één van de gas-
ten. Er was ook voor passende muziek 
gezorgd, het Westend Trio, de ‘twee-
lingbroers’ van het Cocktail trio, zong 
wijsjes uit de jaren zeventig en tach-
tig die uit volle borst werden mee ge-
kweeld. Ook de voetjes gingen van de 
vloer. Jannie Post had graag meege-
daan, maar moest het nu bij kijken 
houden “Ik danste vroeger ook heel 
veel, heerlijk vond ik dat.” De mana-
ger van Albert Heijn Praamplein, zijn 
assistent en de vele andere vrijwilli-
gers, zorgden ervoor dat iedereen te-
gelijk kon eten. Als volleerde obers 
serveerden zij de borden uit. “Zon-
der de fi nanciële steun van AH en van 
een groot Aalsmeers exportbedrijf had 
deze avond niet kunnen plaats vin-
den”, vertelt de trotse initiatiefneem-
ster van deze geslaagde avond Debby 
Albers. De overige winkeliers zorgden 
er voor dat de loterij mooie prijzen op-
leverde. Dat saamhorigheid nog leeft 
in Aalsmeer bewezen alle gulle gevers 
en vrijwilligers. Om half tien was de 
koek op, maar eigenlijk had niemand 
zin om al weg te gaan. Men was nog 
lang niet met elkaar uitgepraat, maar 
bode Fred wilde na een lange en druk-
ke dag wel weer eens naar huis. Tot 
slot was er een driewerf hoera voor 
de kok die de nacht daarvoor nauwe-
lijks zijn bed had gezien. “Het was hard 
werken,maar ik heb het met liefde ge-
daan”, was zijn dankwoord. De stich-

ting Fedeli bestaande uit Debby, Vic-
kie en Jolanda hebben de woorden: 
delen met elkaar en aandacht voor de 
medemens, hoog in het vaandel staan. 
Zij slaagden daarin met vlag en wim-
pel. Als het aan hen ligt, gaat Aalsmeer 
een zonnige toekomst tegemoet.

Aanpak van eenzaamheid
In verband met de landelijke Week 
tegen Eenzaamheid werd ‘De langste 
eettafel 2014’ georganiseerd. Deb-
by Albers van Stichting Fedeli, de 
stichting naar verbinding heeft dit in 
de gemeente opgepakt. Samen met 
Vickie Bartlett en Jolanda Vermeu-
len vormde zij afgelopen zaterdag het 
gastvrouwenteam. Wethouder Ver-
burg: “In Aalsmeer voelen veel men-
sen, zowel jong als oud zich eenzaam. 
De aanpak van eenzaamheid is daar-
om ook een speerpunt in het gezond-
heidsbeleid. Een op de drie vrijwilli-
gers die eenzaam is, voelt zich min-
der eenzaam door vrijwilligerswerk. 
In deze tijden van bezuinigingen in 
de zorg zijn steeds meer vrijwilligers 
nodig. Ik weet dat organisaties als 
Mantelzorg Steunpunt, Zonnebloem 
Aalsmeer, het Rode Kruis, Rozenholm 
en Zorgcentrum Aelsmeer en de Vrij-
willigerscentrale Aalsmeer vrijwilli-
gers zoeken. De mensen die hulp van 
deze vrijwilligers krijgen zijn hier heel 
erg dankbaar voor. De woonzorgcen-
tra in Aalsmeer hebben ook de mo-
gelijk om samen te eten of andere ac-
tiviteiten te doen. Ook in het actieve 
verenigingsleven en bij sportclubs in 
Aalsmeer zijn vrijwilligers en leden 
nodig. Ouderenadviseurs bezoeken 
senioren die eenzaam zijn. In de ge-
meente zijn ook Netwerkcoaches ac-
tief die mensen kunnen helpen hun 
sociale kring op te bouwen of uit te 
breiden. U kunt deze vrijwilligers be-
reiken via het Mantelzorg Steunpunt. 
U hebt de kans nieuwe mensen te 
moeten en kunt daar dus ook hulp 
bij krijgen. Via website voor onder-
ling hulp www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer kunt u kijken welk vrijwilli-
gerswerk er is.” 

Janna van Zon

Aalsmeer - Op 29 september ver-
trokken 41 leden van de PCOB naar 
hotel Monopole in Valkenburg aan 
de Geul. De zon scheen heerlijk en 
bleef de hele week schijnen. Onder-
weg werd bij Soerendonk koffi e ge-
dronken met een heerlijk gebak-
je. Toen de groep bij het hotel aan-
kwam stond de lunch al klaar. De le-
den hebben alle dagen heerlijk kun-
nen genieten van de prachtige na-
tuur. 
De bomen begonnen al de herfst-
kleuren te vertonen. Leuke tochten 
zijn gemaakt naar Schimmert, waar 
te zien was hoe de vlaaien gebak-
ken worden. Ook mochten de vlaai-

en geproefd worden. De groep is 
ook aan de oevers van de Rursee 
in Duitsland geweest en natuurlijk 
stond het drielandenpunt van Ne-
derland, Duitsland en BelgiÎ even-
eens op het programma. Tijdens de 
avonden werd genoten van boeien-
de diaís over Limburg, een Shan-
ty koor bracht zeemansliederen ten 
gehore en natuurlijk de bingo, waar 
veel prijsjes te winnen waren. Op 
de afscheidsavond de volksdans-
groep . Alles was een feest om mee 
te maken. De PCOB-leden kijken te-
rug op een geslaagde en plezierige 
midweek met elkaar en met prach-
tig weer!

en omgeving

Advertentie

Nieuws Zorgcentrum Aelsmeer 
en Thuiszorg Aalsmeer
Aalsmeer - Vanuit Zorgcentrum Aelsmeer worden veel activiteiten voor 
ouderen georganiseerd. Mocht u zich alleen voelen, ook al bent u sa-
men, en wilt u eens een kijkje komen nemen, dan bent u (beiden) van 
harte welkom. Lees hier wat u deze week weer aangeboden krijgt in de 
verschillende locaties. Er is elke dag wel iets te beleven.

Wijkpunt Voor Elkaer 
Het wijkpunt Voor Elkaer vindt u aan de Nobelhof 1 te Kudelstaart en is 
geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zon-
dags van 14.00 tot 16.00 uur. 
Restaurant: van 12.00 tot 14.00 uur is er een warme maaltijd of lunch en 
ook elke woensdag- en vrijdagavond van 17.30 tot 19.30 uur. Kosten: 
8,50 euro per persoon. Graag op tijd reserveren bij de gastvrouw zelf of 
per telefoon: 0297- 820979.
Vrijdagochtend 10 oktober van 10.00 tot 11.30 uur is er een iPad en 
tablet presentatie in samenwerking met bibliotheek Amstelland. U kunt 
zich hiervoor opgeven bij de gastvrouwen. Kosten 7,50 euro per persoon 
inclusief koffi e of thee.
 
Zorgcentrum Aelsmeer
Elke dag bent u van harte welkom in zorgcentrum Aelsmeer aan het Mo-
lenpad. Vanaf 10.00 uur staat de koffi e voor u klaar. 
Restaurant: Voor de warme maaltijd kunt u iedere werkdag van 12.00 
tot 13.00 uur terecht en op dinsdag- en donderdagavond is er res-
taurant om 17.30 uur. Er is er altijd keuze uit twee menu’s met voorge-
recht, hoofdgerecht en toetje, inclusief een wijntje of ander drankje. Van 
te voren reserveren is aan te bevelen. Tel: 0297-326050. U bent van har-
te uitgenodigd.

Inloopcentrum
Elke dinsdag en donderdag begint de dag in het Inloopcentrum om 
10.00 uur met een kopje thee of koffi e en aansluitend specifi eke acti-
viteiten. Tussen de middag kunt u vanaf 12.30 uur gebruik maken van 
de lunch, bestaande uit soep, uitgebreide broodmaaltijd en fruit voor 
slechts 3 euro. Dinsdag 14 oktober is er van 10.00 tot 12.00 uur ‘Zo doe 
je dat’, schilderen met Marjolein, materiaalkosten 2,50 euro en ’s middag 
is er van 14.30 tot 15.30 uur ‘Musica’, de juiste toon. Donderdag 16 ok-
tober is er van 10.00 tot 12.00 uur ‘Totaal vitaal’, bewegingsoefeningen, 
en van 14.30 tot 15.30 uur ‘Breinzaken’ met het woordenboekspel. Kom 
eens langs en doe mee. U vindt het inloopcentrum in gebouw Irene aan 
de Kanaalstraat 1.

Engelse tuinenavond met 
Bert bij Groei en Bloei 
Aalsmeer - Donderdagavond 16 
oktober nodigt Groei en Bloei eenie-
der die van tuinen houdt uit om naar 
buurthuis Hornmeer in de Roer-
domplaan 3 te komen. Bert Verme-
ijden, die heel veel tuinen heeft ge-
zien in Engeland, laat belangstellen-
den meegenieten van de mooiste 
tuinen en stijlen. Aan de hand van 
lichtbeelden , belevingsverhalen en 

anekdoten neemt Bert de bezoekers 
onder andere mee naar een kasteel- 
en een cottagetuin. Natuurlijk is er 
tijd voor het stellen van vragen over 
de juiste planten of problemen met 
planten. De lezing ‘Engelse tuinen’ 
begint om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. Bezoekers worden welkom 
geheten met een gratis kop koffi e of 
thee.

Crea Fair in 
Het Spant

Leimuiden - Zeventig kraampjes 
vullen aanstaande zaterdag 11 ok-
tober Het Spant aan de Larikslaan 
20 voor de Crea Fair. Veel leuke 

handgemaakte producten en ca-
deautjes worden te koop aange-
boden. Diversiteit van de creatieve 
deelnemers staat voorop. 
Er is tevens een aantal workshops te 
volgen. Verder zijn er allerlei knut-
selmaterialen te koop. Nieuwsgie-
rig geworden? De beurs is open van 
12.00 tot 16.00 uur en de toegang is 
gratis. Info: creafair@ziggo.nl.

Ingrid en Danja van de Voedselbank met voorzitter Erna van den Heuvel van 
SPIE. Voor SPIE-mascotte Nève. 

Weer traktatie van SPIE
Chips voor Voedselbank
Aalsmeer - Vorige week, verras-
te SPIE, de stichting Pramenrace In 
Ere, de voedselbank al met ruim 50 
kilo aan muntdrop. Maar dat was 
nog niet alles. Tijdens het Palaver, dit 
is de vrijdagavond voor de pramen-
race, krijgen de captains het laatste 
nieuws te horen, ontvangen zij een 
startzak en wordt er nog een op-
dracht bekend gemaakt. Dit jaar kre-
gen de deelnemers te horen dat zij 
‘s morgens bij het praamontbijt een 
boodschappen tas van de Deen, de 

nieuwe supermarkt in Aalsmeer, met 
minimaal twee statiegeld Pep fl es-
sen moesten inleveren. De in de pa-
pierbakken verzamelde fl essen zijn 
die zaterdagochtend gelijk ingele-
verd bij diverse winkels. Na de pra-
menrace is van het statiegeld zakken 
chips gekocht voor de Voedselbank 
Aalsmeer. De zakken chips zijn na-
mens SPIE, overhandigd door Voor-
zitter Erna vd Heuvel aan Ingrid Al-
bers en Danja Willemsen van de 
Voedselbank. Foto: Judith Keessen.

Gastendienst in 
de Oosterkerk

Aalsmeer - ‘Op zoek naar God’ is 
dit jaar het thema van de Gasten-
diensten in de Oosterkerk. Op zoek 

naar, vinden en gevonden worden. 
Zondag 12 oktober wordt een gas-
tendienst gehouden. Belangstellen-
den zijn welkom om 10.00 uur in de 
Oosterkerk aan de Oosteinderweg 
269. Voor de kinderen is er crèche 
en kinderdienst. Vragen? Bel Bet-
ty Boor, tel: 0297 321636 of kijk op 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Wmo-raad: Iedereen krijgt 
zorg die hij/zij nodig heeft
Aalsmeer - De Wmo-raad Aalsmeer 
is een onafhankelijk adviesorgaan 
van het college van burgemeester en 
wethouders en wil een actieve ver-
binding zijn tussen de doelgroep van 
de Wmo en de beleidsmakers van 
de gemeente. De Wmo-raad verga-
dert elke derde woensdagmiddag 
in de maand. De Wmo-raad brengt 
geen adviezen uit over individue-
le burgers of ‘gevallen’, maar advi-
seert over het vaststellen, uitvoeren 
en controleren van het beleid binnen 
de Wmo. Mocht u op de een of an-
dere wijze toch vragen of opmerkin-
gen over het Wmo-loket hebben, dan 
kunt u dat mailen naar de secretaris 
van de Wmo-raad (pagus42@kabel-
foon.nl). Het werkveld van de Wmo-
raad Aalsmeer is heel uitgebreid. Om 
goed op de hoogte te komen en te 
blijven van alle belangen, die in dit 
veld spelen onderhoudt ieder lid van 
de Wmo-raad zelf contacten binnen 
dit aandachtsgebied en luistert naar 
wat er speelt en nodig is. Zij bouwen 
aan een breed netwerk in het veld, 
volgen ontwikkelingen, maken knel-
punten aanhangig en vergaren infor-
matie. Zij denken, gevraagd en on-
gevraagd, mee en geven advies over 
alle nuttige zaken die spelen binnen 
de aandachtsvelden van de Wmo. De 
Wmo-raad is een volwaardige ge-
sprekspartner van het college en de 
beleidsambtenaren. De leden van 
de Wmo-raad zijn inwoners die ge-
wend zijn op strategisch niveau te 
kijken naar thema’s zoals leefbaar-
heid, zorg en maatschappelijke on-
dersteuning. In de afgelopen maan-
den heeft de Wmo-raad zich zeer in-
tensief bezig gehouden met het uit-
brengen van allerhande adviezen 
over wetten en verordeningen die 
het komende jaar ingevoerd worden. 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente 
Aalsmeer verantwoordelijk voor een 
belangrijk deel van de ondersteu-
ning aan mensen zodat zij zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen 
(zelfredzaamheid). En andere men-
sen kunnen blijven ontmoeten (so-
ciaal netwerk). Er is dan ook geen 
sprake meer van het principe ‘zor-
gen voor’; dit wordt: ‘waar nodig on-
dersteunen van de eigen mogelijk-

heden’. Het ‘zorgen’ wordt vertaald 
in ‘dat iedere burger in de samenle-
ving kan deelnemen’. De gemeente 
biedt met de Wmo 2015 nieuwe vor-
men van ondersteuning aan en on-
dersteuning om mantelzorgers voor 
een bepaalde tijd te ontzien. De ge-
meente is wettelijk verplicht om na te 
gaan wat de situatie is van burgers 
die zich melden met een verzoek om 
ondersteuning. Zo’n onderzoek vindt 
plaats samen met de hulpvrager en 
zijn of haar (directe) omgeving. De 
gemeente kijkt wat iemand zelf nog 
kan en hoe de directe omgeving kan 
ondersteunen. Ook kijkt de gemeen-
te naar de zorg en ondersteuning die 
iemand al krijgt vanuit andere wet-
ten, zoals de Participatiewet of de 
Jeugdwet. De gemeente mag voor 
de ondersteuning die geboden wordt 
eigen bijdrage vragen. De eigen bij-
drage is afhankelijk van de leeftijd, 
het inkomen en het vermogen van 
de cliënt en diens partner. In de ge-
meente komt een sociaal wijkteam 
waar hulpvragers terecht kunnen 
met hun hulpvraag. Wat het socia-
le wijkteam precies doet en hoe dat 
wordt samengesteld, wordt spoedig 
door de gemeente aangegeven. De 
AWBZ wordt vervangen door nieuwe 
regelingen. Deze regelingen moeten 
beter aansluiten bij de huidige zorg-
behoeften van mensen. Lichtere vor-
men van zorg en ondersteuning uit 
de AWBZ gaan over naar de Wmo 
en de Zorgverzekeringswet. Bijvoor-
beeld begeleiding en dagbesteding. 
De gemeente zal zo veel mogelijk 
maatwerk bieden en vooral kijken 
naar de behoefte en de eigen moge-
lijkheden van de cliënt. 

Hoe de veranderingen er precies 
gaan uitzien en wat dit voor een ie-
der persoonlijk betekent is op dit 
moment nog niet helemaal duide-
lijk. Wel is duidelijk dat de gemeen-
te in de toekomst meer samen gaat 
zoeken naar oplossingen in de direc-
te omgeving. Maar laat één ding dui-
delijk zijn: ondanks de bezuinigingen 
blijft iedereen dié zorg krijgen, die zij 
of hij nodig heeft. De Wmo-raad zal 
daar op toezien en de vinger aan de 
pols houden.

PCOB week naar Limburg

Zaterdag 18 oktober in Crown Theater

Snow Editie Crazy Pianos
Aalsmeer - Van de Snow Editie van 
Let’s Go Crazy van de Crazy Pianos 
kan op zaterdag 18 oktober geno-
ten worden in het Crown Theater 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. 
De voorstelling begint om 20.00 uur.
Crazy Pianos is het succes- en 
sfeervolle theaterconcept met haar 
zingende, swingende, uitdagende, 
humoristische muzikanten op de 
drum, saxofoon en brandweerro-
de piano’s, waarbij de gezelligheid 
en sfeer van de wintersportgebie-
den dit keer centraal zal staan. De 
welbekende twee uur durende rol-
lercoaster van muzieksoorten, per-
soonlijke verzoekjes en de garan-
tie van een feeststemming heb-
ben de muzikanten zeker niet ach-
ter zich gelaten. Na vijf succesvol-

le jaren met de ‘Let’s Go Crazy tour’ 
willen zij de bezoekers eens meene-
men naar het winterse gevoel van 
de meest bekende wintersportge-
bieden, waar Crazy Pianos bijdraagt 
aan fantastische gezellige avonden 
van vele vakantiegangers. Een spec-
taculaire show waarbij stilzitten ge-
heel onmogelijk is. Een muzikaal 
hoogstandje geschikt voor jong en 
oud, als u maar van muziek houdt! 

De reguliere prijs in de voorverkoop 
is 29,50 euro per kaart. Voor snel-
le beslissers is er de Sprintprijs van 
25 euro per stuk. Wacht niet te lang, 
hiervan zijn maximaal 50 kaarten 
beschikbaar. Kijk voor meer infor-
matie en reserveringen van kaarten-
op www.crowntheateraalsmeer.nl. 
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Natuurlijk tuinieren: zo doet u dat!
Mieren, wat kan ik er aan doen?

TUINEN

M
ieren zijn zeer nuttige dieren die 
schadelijke insecten en afval in de 
tuin opruimen. In principe is bestrij-
ding van mieren in de tuin dus niet 
nodig. Maar binnenshuis kunnen ze 

voor overlast zorgen. Hoe houdt u mieren buiten de 
deur? Het belangrijkste advies: voorkomen is beter 
dan genezen. Mieren komen af op etenswaren. Ruim 
etenswaren dus direct op en bewaar eten (vooral 
zoetigheid) goed afgesloten. Voorkom dat mieren uw 
huis binnen kunnen komen, dicht kieren en naden 
aan de buitenkant van uw huis.
Komen mieren toch uw huis binnen, maak dan 
gebruik van deze middeltjes:

•	 Breng	mieren	in	de	war	door	hun	geurspoor	
 schoon te maken met zeep of leg sterk geurende 
 kruiden op het mierenpaadje. 
•		 U	kunt	de	mieren	doden	met	huismiddeltjes,	
 zoals stroop gemengd met gist en water. 
•			Strooi	kiezelgoer	op	het	nest	of	op	de	
 mierenpaadjes. Kiezelgoer is een fijn poeder  
 dat bestaat uit de celwanden van afgestorven 
 kiezelalgen. Dit natuurlijke middel doodt 
 echter ook andere insecten.
•		 Wilt	u	het	nest	bestrijden,	dan	kunt	u	kokend	
 water over het nest gieten. Vindt u dit te 
 drastisch, dan kunt u ook het nest uitgraven 
 en verplaatsten naar een andere plek.
 

Tuinieren met oog voor het milieu 
is goed mogelijk. Uw tuin wordt 
daar alleen maar mooier van! 
Als u een tuin heeft, vindt u het 
waarschijnlijk prettig als uw 
planten het goed doen, zonder 
last van plagen en ongedierte. En 
u wilt voorkomen dat uw tuin en 
terras worden overwoekerd door 
onkruid. Goed tuinonderhoud en 
slimme inrichting zijn van belang 
als u onkruid en ongedierte geen 
kans wilt geven in uw tuin. 

Tips voor onderhoud en inrichting 
van uw tuin:
•	 Voorkom	het	gebruik	van	onkruid-
 bestrijdingsmiddelen, verwijder daarom 
 regelmatig onkruid met de hand. 
•	 Gezonde	tuinplanten	hebben	minder	snel	
 last van plagen. Kies daarom planten, 
 struiken en bomen die passen bij het 
 klimaat en de bodem en houd rekening 
 met zon en schaduw bij het plaatsen.
•	 Een	goede	bodem	zorgt	voor	planten	met	
	 weerstand	tegen	plagen.	U	kunt	de	bodem	
 zelf optimaliseren, met compost, 
 mest of humus. 

Als de mierenoverlast groot is en milieuvriendelijke 
middelen niet helpen, kunt u chemische middelen 
overwegen.	Spuitbussen	op	basis	van	zeepachtige	
stoffen (kaliumzouten van vetzuren) breken relatief 
snel af. Ze belasten het milieu daardoor minder dan 
andere	bestrijdingsmiddelen.	Spuit	deze	middelen	op	
en rond de nesten en mierenpaadjes. Mierenlokdozen 
en sommige mierensprays bevatten chemische 
stoffen die de mieren indirect doden: ze nemen het 
gif mee naar hun nest. Mierenlokdozen bevatten 
imidacloprid. Dit middel staat ter discussie, omdat 
het ook giftig is voor bijen.
Kijk voor meer informatie op 
www.milieucentraal.nl/mieren 

Onkruid bestrijden op bestrating

O
nkruid op het terras en andere bestrating 
is te bestrijden door een goede 
aanleg van de bestrating en regelmatig 
onderhoud.	Gebruik	bij	de	aanleg	van	
bestrating schoon zand, en leg er wor-

teldoek	onder.	Er	is	ook	speciale	voegvulling	die	het	
kiemen tegen gaat. Veeg de bestrating regelmatig, 
dan	krijgen	onkruid,	algen	en	mos	geen	kans.	Goed	
wieden werkt ook: in tuincentra kunt u haakvormige 
handwiedertjes kopen tegen onkruid tussen stenen.

U	kunt	ook	deze	huismiddeltjes	inzetten:
•	 Giet	kokend	water	over	onkruid	tussen	de	voegen
•	 Giet	verdund	schoonmaakazijn	op	het	onkruid,	
 gebruik één deel schoonmaakazijn op tien 
 delen water
•	 Gebruik	een	gasbrandertje	om	onkruid	weg	te	
 schroeien. Let hiermee op in de buurt van 
 schuttingen of ander ontvlambaar materiaal

Werken	deze	middeltjes	niet	voldoende	en	wilt	u	

gebruik maken van bestrijdingsmiddelen? Kies dan 
een bestrijdingsmiddel op basis van vetzuren. Nadeel 
is dat u hoge doseringen nodig heeft, en herhaling 
nodig is. Veel meer omstreden zijn middelen op 
basis van glyfosaat (vooral bekend onder merknaam 
Roundup). Deze bestrijden wel sommige hardnekkige 
onkruiden, omdat ook de ondergrondse delen van 
de plant worden gedood. Het is erg giftig voor wa-
terdieren. Met ingang van november 2015 verbiedt 
de overheid daarom alle middelen op basis van gly-
fosaat	voor	particulier	gebruik	op	bestratingen.	Een	
bestrijdingsmiddel mag namelijk geen schadelijke 
restanten achterlaten in het oppervlaktewater. In de 
praktijk betekent dit dat geen enkel chemisch middel 
nog gebruikt mag worden op bestrating. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing goed, en 
gebruik organische vetzuren èn chemische bestrij-
dingsmiddelen niet in de buurt van sloten en vijvers, 
of als het gaat regenen. Deze middelen zijn namelijk 
giftig	voor	waterleven.	En	lever	restanten	van	al	deze	
middelen in bij het klein chemisch afval.

“Onkruid? Prima weg te houden 
met regelmatig onderhoud”

C
arin Vermeulen uit Overdinkel heeft een 
tuin van 200 m2 achter haar huis. “Toen ik 
het huis vier jaar geleden kocht, was de tuin 
voornamelijk bestraat. In die tijd regende 
het een keer zo hard dat al het water mijn 

schuur in liep. Voor mij was dat wel een extra reden 
om snel aan de slag te gaan met het inrichten van de 
tuin. Hoe meer bestrating, hoe minder makkelijk het 
water weg kan lopen.”

[tk]Onkruid
De tuin heeft Carin zelf ontworpen. “Ik heb een 
plattegrondje van de tuin gemaakt en daar op 
ingetekend	waar	ik	welke	planten	wilde	hebben.	Bij	
de aanleg van het terras is er speciaal voegenzand 
gebruikt, zodat onkruid minder snel ontkiemt. Dat 
zand spoelt echter wel weg als het regent, dus je 
moet het blijven gebruiken. Ik ga onkruid op het 
terras nu vooral tegen door regelmatig te krabben 
tussen de tegels. Als het net heeft geregend en de 
grond nog vochtig is, is onkruid het makkelijkste 
weg te halen.” Chemische middelen gebruikt Carin 
niet. “Het is prima bij te houden als je regelmatig wat 

onkruid weg haalt. Chemische middelen gebruik ik 
liever niet als het niet nodig is.”

[tk]Vlinders en vogels
Carin heeft bij de aanleg van de tuin gelet op bomen 
en struiken die vogels en insecten aantrekken. ”Ik 
heb een vlinderstruik staan, voor de vlinders. Ook heb 
ik een fruitboompje, rozen, hortensia’s en lavendel 
staan. De klimop gaat dit najaar weer bloeien, daar 
komen ook vlinders op af. Laatst spotte ik zelfs een 
valk in mijn tuin, mooi toch?” Hoezeer Carin dan haar 
best doet om dieren in haar tuin te krijgen, sommige 
beestjes houdt ze liever buiten. “Vorig jaar zomer 
had ik erg veel last van mieren in de keuken. Ik heb 
toen mierenlokdoosjes gebruikt omdat ik niet wist 
hoe schadelijk die kunnen zijn voor bijen. Nu ik dat 
wel weet, zou ik nooit meer zo’n mierenlokdoosje 
gebruiken. Ik heb sindsdien een nieuwe deur laten 
plaatsen en gaten en kieren gedicht. Dit jaar heb ik 
nog geen enkele mier gespot in huis!”

Foto: Ron van der Kolk

Deze tips over tuinieren worden u 
aangeboden door de onafhankelijke 
voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. 
Op de website www.milieucentraal.nl vindt u 
nog meer informatie over natuurlijk tuinieren.

Meer weten?







Nostalgie bij Solex Kudelstaart
Kudelstaart - Zin in een nostalgi-
sche zaterdag? Kom dan zaterdag 
18 oktober naar Kudelstaart en doe 
mee met de laatste Solextoerrit van 
2014. 
De rit is in drie kortere etappes op-
geknipt. Eerst tuft men naar een 
mooie lunchlocatie in Kamerik. Na 
de lunch gaat het op naar het muse-
um van Alles en Nog wat in Nieuw-
koop. Daar wordt een prachtige 
rondleiding verzorgd. En vervolgens 
gaat de stoet solexen weer op naar 

Kudelstaart, waar de deelnemers 
een stevig snertbuffet voorgescho-
teld krijgen. De solexrit wordt ver-
zorgd door Solexvrienden de Kwa-
kel en Kudelstaart. Iedereen die een 
fi ets met hulpmotor heeft is bij deze 
uitgenodigd mee te doen. Om half 
tien staat de koffi e klaar bij Joop 
en Ria van Leeuwen aan de Ku-
delstaartseweg 165. Daar is vervol-
gens om half elf de start van de rit. 
Voor informatie is Frans bereikbaar 
op nummer 06-22808708. 

Buurtzorg Rijsenhout en 
Aalsmeer viert lustrum
Rijsenhout - Op 1 Oktober 2009 is 
Buurtzorg Rijsenhout en Aalsmeer 
gestart met 4 personen en nu vijf 
jaar bestaat het team inmiddels uit 
negen personen. Buurtzorg is een 
kleinschalig bureau voor wijkver-
pleging zonder managers of plan-
ners, dat cliënten in Rijsenhout en 
Aalsmeer verzorgt. “Doordat on-
ze overhead zo laag is kunnen wij 
een hogere kwaliteit van zorg bie-
den”, vertelt één van de initiatiefne-
mers Anneke Knelange. 

En ze vervolgt: “Als de dag van gister 
herinner ik mij het begin van mijn 
Buurtzorg carrière, de cliënten die 
ons vertelden dat de zuster einde-
lijk weer straalde, de tijd die we kon-
den nemen wanneer dat er echt toe 
deed en die ene mantelzorger die 
mij bij de deur emotioneel onthaal-
de na een paniekerig telefoontje. Je 

zegt dat je komt en dan kom je ook 
echt.” Het vijf jarig bestaan is afge-
lopen week gevierd met een samen-
zijn met een groot aantal cliënten en 
natuurlijk alle medewerkers bij ‘Boer 
Bos’ op de Aalsmeerderdijk in Rij-
senhout. Anneke: “Nu trots terug-
kijkend op een geslaagde High Tea 
voor onze cliënten ter ere van ons 
jubileum. In een kantoor gevuld met 
bloemen, denk ik aan alle cliënten 
die wij mochten bijstaan, alle bizar-
re situaties die wij als wijkverpleeg-
kundigen even ad hoc moesten op-
lossen, alle moeilijke dingen die wij 
hebben getrotseerd, hoe vaak we 
met elkaar hebben gelachen en 
hoeveel leed (persoonlijk en profes-
sioneel) wij met elkaar hebben ge-
deeld. Maar het blijft prachtig werk 
en we doen het graag.” 
Meer weten? Stuur een mail naar 
rijsenhout@buurtzorgnederland.nl. 

Bazaar in ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Al jaren is de stichting 
Vrienden van t Kloosterhof actief 
met het verzamelen van gelden om 
daarmee verschillende voorzienin-
gen in het huis of activiteiten voor 
de bewoners te kunnen realiseren, 
waarvoor in de gewone budgetten 
geen ruimte is. Zo heeft de stich-
ting al jaren geleden een rolstoel-
fi ets kunnen schenken, een prach-
tig terras met meubilair en parasols 
kunnen aanleggen, een jeu de bou-
lesbaan gerealiseerd en een aantal 
gymtoestellen kunnen plaatsen. 

Vorig jaar zijn de bewoners mee uit 
eten genomen en afgelopen zomer 
was er al weer voor de tweede keer 
een zeer geslaagde barbecue. Ook 
tijdens de onlangs gehouden feest-
week zijn er diverse activiteiten door 
‘De Vrienden van’ betaald. Hier is al-
lemaal veel geld voor nodig en daar-
om wordt ook dit jaar weer een ba-
zaar georganiseerd en wel op za-
terdag 18 oktober van 13.00 tot on-
geveer 17.00 uur. Er is van alles te 
doen. Natuurlijk zijn er weer oliebol-

len te koop (vanaf 12.00 uur) en be-
vroren erwtensoep, draait het Rad 
van Avontuur en is de handwerk-
groep aanwezig met prachtige zelf-
vervaardigde artikelen. Ook kun-
nen bezoekers het aantal krenten 
raden van het door Loek gebakken 
krentenbrood, evenals de prijs van 
een levensmiddelenmand en ge-
luk beproeven kan bij de envelop-
penkraam en de muizenbak. Tevens 
worden er loten verkocht à 3 euro 
(4 voor 10 euro) met prachtige prij-
zen, waaronder een weekend arran-
gement in een bungalow ergens in 
Nederland, een voorstelling met di-
ner in het Crown Theater en een 11 
gangen diner voor 2 personen bij 
restaurant Jones in Kudelstaart.
Reden genoeg om even langs te ko-
men op zaterdag 18 oktober in ‘t 
Kloosterhof aan de Clematisstraat 
16. De vrienden van (Lia Pieter-
se, Wilma Harte, Toos Tempelman, 
Jos Hooijman, Jaap van Leeuwen 
en Wim Zandvliet) nodigen hierbij
iedereen uit om de bazaar te komen 
bezoeken!

Schieten bij Meerschutters
Aalsmeerderbrug - Afgelopen za-
terdag 4 oktober kon kennis ge-
maakt worden met de schietsport 
bij de Meerschutters. Bezoekers 
werden geïnformeerd over de ins 
en outs van de schietsport, waar-
bij natuurlijk ook de veiligheid aan 
de kwam. Er werd verteld over de 
vele soorten wapens en muni-
tie en er zijn demonstraties gege-
ven. De open dag van de schietver-
eniging mocht rekenen op veel be-
langstelling. En, het waren overi-
gens niet alleen mannen die op dit 
‘uitje’ af kwamen… De Meerschut-

ters is een vereniging met ruim 200 
leden, waaronder meerder vrouwen, 
die dit jaar haar 40 jarig bestaan 
viert. De accommodatie ligt tegen-
over het oorlogsmuseum Crash aan 
de Aalsmeerderdijk 456 en bestaat 
uit drie soorten banen en een ge-
zellige kantine. De open dag gemist 
en toch nieuwsgierig? Op dinsdag-, 
donderdag- en vrijdagavond zijn 
belangstellenden welkom tussen 
20.00 en 22.30 uur tijdens de vereni-
gingsavonden. Kijk voor meer infor-
matie op www.meerschutters.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Vitaliteitsmarkt 50+ trekt 
meer dan 600 belangstellenden
Aalsmeer - Meer dan 600 belang-
stellenden hebben afgelopen zater-
dag 4 oktober de derde Vitaliteits-
markt bezocht in het gemeentehuis. 
De bezoekers kwamen uit de he-
le regio. Het thema van deze makt 
was Veranderingen in de Zorg. Al-
le standhouders waren druk bezig 
om uit te leggen wat nieuwe wet-
geving per 1 januari voor iedereen 
gaat beteken. Zo was er een open-
bare discussie met inwoners over 
Veranderingen in de Zorg per 1 ja-
nuari 2015 met programmamana-
ger Rob Oudkerk, wethouder Ad 
Verburg van Zorg en Welzijn en Di-
on de Leuw van Vita welzijn en ad-
vies. Hier waren meer dan zestig in-
woners op afgekomen. Uit de reac-
ties vanuit het aandachtig luisterend 
publiek bleek dat er nog veel onge-
rustheid is over de te krijgen zorg na 
1 januari. Rob Oudkerk verzekerde 
iedere aanwezige dat ook na 1 janu-
ari de zorg nog steeds gegeven zal 
worden aan een ieder die dat nodig 
heeft. Wel is het zo, maakt hij ons 
duidelijk, dat familie en vrienden 
ook worden gevraagd mee te hel-
pen en als vrijwilliger of mantelzor-
ger een steentje bij te dragen. Wet-
houder Zorg en Welzijn Ad Verburg: 
“Ik ben blij dat we in gemeente 
Aalsmeer hebben kunnen regelen 
dat iedereen die nu hulp of onder-
steuning krijgt, dit in 2015 blijft hou-
den. In de loop van 2015 wordt dui-
delijk hoe we er in 2016 voorstaan. 
Voor nieuwe zorgvragers geldt dat 
zij bij gemeentelijke professionals 
terecht kunnen voor hun indicatie. 

In dit gesprek wordt ook gekeken 
wat iemand zelf kan regelen en wel-
ke soort (aanvullende) hulp nodig is. 
Mooi dat ook de Vitaliteitmarkt 50+ 
de veranderingen in de zorg als the-
ma had. Door de veranderingen in 
de zorg blijven mensen langer thuis 
wonen. Op deze markt konden in-
woners horen hoe ze dat het bes-
te vitaal kunt blijven doen. Ik wil de 
organisatoren heel erg bedanken 
voor het slagen van deze informa-
tieve markt.”

Mobiliteit en zelfredzaamheid
Terug op de Markt bleek dat het 
aanbod van standhouders zeer di-
vers is. Zo waren en bijvoorbeeld 
kramen van het Mantelzorg Steun-
punt, van Paca fysiotherapie en van 
de marktplaats voor onderlinge hulp 
Zorgvoorelkaar.com. Met name het 
thema mobiliteit en zelfredzaam-
heid was een issue. Fysiotherapie-
praktijken lieten zien waartoe zij in 
staat waren om de mobiliteit te opti-
maliseren. Datzelfde geldt ook voor 
het aanbod van elektrische auto’s 
en andere hulpmiddelen. Helioma-
re heeft duidelijk uiteen gezet wat 
zij kunnen doen voor mensen met 
niet aangeboren hersenafwijkingen. 
Ook zijn er oefengroepen die on-
der goede begeleiding kunnen trai-
nen om zodoende de zelfredzaam-
heid en mobiliteit te vergroten. Op 
het ‘Vitaplein’ werden demonstra-
ties gegeven en uitgelegd welke 
cursussen vanuit Vita worden ge-
geven om zelfredzaam te blijven en 
wat zij kunnen betekenen voor de 

Ook voor muziek was gezorgd tijdens de Vita-markt. Zangeres Saskia liet met 
haar band van zich horen. Foto: Jacqueline Kristelijn

mens. Ook het Steunpunt Mantel-
zorg en de Vrijwilligerscentrale lie-
ten zien hoe zij hulp en steun kun-
nen geven aan mensen die dat no-
dig hebben. De Stichting AED liet 
zien hoe ze levensbedreigende si-
tuaties met behulp van de AED zo 
goed mogelijk kunnen oplossen. Al 
met al voor iedereen wat wils en het 
was ondanks het mooie weer een 
zeer geslaagde markt. Zorgcentrum 
Aelsmeer en het Kloosterhof waren 
ook vertegenwoordigd. De ontmoe-
tingsgroepen die het Zorgcentrum 
Aelsmeer organiseert voorzien in 
een grote behoefte. Sowieso omdat 
mensen in de toekomst meer thuis 
moeten blijven wonen, wordt de be-
hoefte aan dagbestedingsprogram-

ma’s groter. Volgend jaar heeft Rob 
Oudkerk beloofd om terug te komen 
om dan nogmaals met inwoners en 
de gemeente te bezien wat het re-
sultaat is geweest van de transitie 
en hopelijk gaan ook huisartsen en 
apothekers meer voorlichting geven 
over wat zij kunnen betekenen in de 
Zorg.
Deze prachtige middag werd geor-
ganiseerd door Stichting Dialectica. 
Bernhard Schellenberger: “Wij ont-
vingen veel complimenten. Al met al 
is het een geweldig evenement dat 
mede door inzet van de gemeente 
Aalsmeer en veel vrijwilligers zeer 
geslaagd is.” 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

“Voor ouderen en katten: Allebei lief”

‘Dit doe ik’: Vrijwilliger Letty 
Groenveld aan het woord
Aalsmeer - Vrijwilligers zijn goud 
waard en hard nodig in onze samen-
leving. Zeker nu veel zorgtaken van 
het Rijk naar de gemeente gaan. Er 
zijn veel vormen van vrijwilligers-
werk. In de rubriek ‘Dit doe ik’ wordt 
de komende periode iedere week ie-
mand in het zonnetje gezet. Mis-
schien brengt het u wel op het idee 
om zelf iemand in uw omgeving te 
helpen. Deze week: Letty Groenveld.

Letty (53) doet vrijwilligerswerk voor 
ouderen en katten. “Dat lijkt mis-
schien een vreemde combinatie”, 

zegt ze, “maar ze zijn allebei lief en 
aaibaar. Eén ochtend in de week 
ben ik gastvrouw in een zorgcen-
trum. Dat is echt heel leuk en dank-
baar werk. Ik kwam op het idee om 
dat te doen toen mijn vader naar 
een zorgcentrum ging. Als je dan 
op bezoek komt, zie je met hoeveel 
zorg en liefde personeel en vrijwil-
ligers met de bewoners omgaan. Ik 
dacht: dat moet ik ook doen, maar 
dan niet in het huis van m’n vader, 
want dan gaat mijn aandacht van-
zelf naar hem. Mijn doel op zo’n och-
tend is voor wat extra vrolijkheid te 

zorgen. Ik maak een praatje, zorg 
voor wat afl eiding, vertel een grapje. 
Ik zeg bijvoorbeeld tegen een dame-
tje: we gaan dansen. Daar moet ze al 
om lachen en dan doen we een paar 
gekke stapjes in de zaal. Ach, je moet 
gewoon een beetje rondlopen en 
contact maken, dan gaat het verder 
vanzelf. Volgende week neem ik een 
breiboek mee voor een mevrouw van 
over de honderd. Ze is op zoek naar 
patronen van dieren. Sommige men-
sen zijn nog heel erg bij de tijd, ande-
ren wat minder. Laatst zei een bewo-
ner tegen mij: M’n familie wil dat ik in 
een zorgcentrum ga wonen, maar ik 
denk er niet over, ik heb het hier veel 
te veel naar m’n zin.” Letty gaat ver-
der: “En dan die katten. Dat is een 
vreemd verhaal. Mijn man werkt als 
vrijwilliger bij de Dierenbescherming. 

De Dierenbescherming krijgt re-
gelmatig te maken met verwilder-
de katten. Sommige leven in groe-
pen en planten zich maar voort. De 
Dierenbescherming vangt ze, sterili-
seert of castreert ze en probeert ze 
bij mensen onder te brengen. Dat is 
vaak lastig, want ze zijn gewend om 
voor zichzelf te zorgen en willen niet 
binnenshuis leven, maar buiten. Dus 
hebben we besloten er een paar op 
te vangen. Ze wonen bij ons op het 
erf, kunnen overal heen. Maar ze krij-
gen wel te eten hier en mogen in de 
hooiberg slapen. Ze blijven wel altijd 
bij ons in de buurt. Ze geven elkaar 

de hele tijd kopjes. Dol zijn ze op el-
kaar. Enfi n, ik vind dat als je wat tijd 
over hebt, dat je dan altijd iets voor 
een ander kunt doen. Je voelt jezelf 
beter en je zorgt dat anderen zich 
ook beter voelen. Of dat nu dieren of 
mensen zijn.” 

Zorg voor elkaar
Vrijwilligers zijn van onschatba-
re waarde. Ze zijn het cement van 
de samenleving. Vrijwilliger wor-
den krijgt in de toekomst nog meer 
betekenis. Het Rijk hevelt per 2015 
een fl ink aantal taken over naar ge-
meenten. Gemeenten gaan het an-
ders aanpakken. Voorheen kwam 
het vaak voor dat mensen met een 
probleem met verschillende orga-
nisaties tegelijk te maken hadden. 
Ook wisten ze niet altijd van elkaar 
wie waar mee bezig was. Ze moes-
ten veel regelen, er was veel over-
lap en de inwoners kregen niet al-
tijd de hulp die het best bij hen pas-
te. Gemeenten gaan maatwerk le-
veren, organiseren de zorg dicht bij 
mensen, waar mogelijk zonder over-
lap en zoeken naar de juiste zorg uit-
gevoerd door deskundige organisa-
ties. Gemeenten kijken ook naar wat 
mensen zelf kunnen of wat de men-
sen in de omgeving van degenen die 
hulp nodig heeft, kunnen betekenen. 
Vaak is er meer mogelijk dan men-
sen denken. Vrijwilligerswerk is leuk 
en geeft veel voldoening. 
Vind vrijwilligerswerk dat bij u 
past via www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer. Ook als u op zoek bent 
naar onderlinge hulp, kunt op de-
ze online marktplaats terecht. Wilt u 
weten wat er in de zorg verandert? 
Kijk dan op www.aalsmeer.nl/zorg-
voorelkaar. Bij nieuws- en achter-
grondinformatie staat onder publi-
caties een pagina in de krant waar 
kort de veranderingen in de zorg op 
staan.
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Winterbandenoutlet bij 
Renault Nieuwendijk
Streek - Heeft u winterbanden no-
dig? Bij Renault Nieuwendijk kunt 
u tijdens de winterbandenoutlet 
op 9, 10 en 11 oktober bij de ves-
tiging in Hillegom terecht voor ge-
bruikte banden tegen bodemprijzen. 
De banden zijn geschikt voor al-
le automerken, dus niet alleen voor 
Renault, Dacia of Nissan.
Winterbanden hebben een ande-
re rubbersamenstelling dan een zo-
merband. De samenstelling is aan-
gepast aan de weersomstandighe-
den. Wanneer de temperatuur daalt, 
wordt rubber namelijk stugger. 
De aangepaste rubbersamenstel-
ling van een winterband blijft flexi-
bel tijdens winterse weersomstan-
digheden. Ook het profiel verschilt 

ten opzichte van de zomerband. Het 
profiel is voorzien van zogenaamde 
‘lamellen’. Tijdens het rollen van de 
band vervormt het profiel en grijpen 
de lamellen zich vast op het weg-
dek. Tijdens de winterbandenout-
let-dagen kunt u eventueel gelijk 
een afspraak maken voor montage 
van uw nieuwe banden. Let op: con-
troleer goed uw bandenmaat voor-
dat u nieuwe winterbanden aan-
schaft, zodat u zeker weet dat ze on-
der uw auto passen. Een greep uit 
de aanwezige maten is te vinden op 
de website: www.renault-nieuwen-
dijk.nl. De medewerkers van Nieu-
wendijk zien u graag bij de winter-
bandenoutlet in de vestiging aan de 
Arnoudstraat in Hillegom!

Hanging Baskets: Volgend 
jaar weer in het centrum!
Kudelstaart - Binnenkort worden 
ze weer verwijderd, maar dan heb-
ben de hanging baskets toch bijna 
een half jaar lang het centrum van 
Kudelstaart veel fleur gegeven. 22 
hingen er, verdeeld over diverse lan-
taarnpalen. 
De Dorpsraad van Kudelstaart is er 
trots op dat ze deze hanging bas-
kets heeft laten neerhangen ter 
ere van haar 50-jarig bestaan. De 
Dorpsraad wilde dit jubileum eens 
op een andere manier vieren. Niet 

met een borrel of een feest, maar 
op een manier waar alle inwoners 
van Kudelstaart langere tijd iets 
aan zouden hebben. Alle 22 han-
ging baskets hebben zonder proble-
men het hele seizoen kunnen bloei-
en en groeien. Wegens het succes 
wil Dorpsraad Kudelstaart graag in 
de zomer van 2015 weer de bloeme-
tjes buiten hangen. Op dezelfde lo-
catie en misschien, als de financiën 
het toelaten, op meerdere plekken 
in Kudelstaart. 

Behandeling stagnaties die pijn veroorzaken

Laat je lijf tintelen met 
een Shiatsu massage
Aalsmeer - Een masseur die over 
je heen loopt. Doodeng. En voor-
al: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel 
mensen hebben bij Shiatsu. Het te-
gendeel is waar. De Japanse mas-
sagetechniek is juist zacht en ont-
spannend. Een uur genieten en je li-
chamelijke klachten zijn verminderd. 
“Shiatsu therapie bestaat uit het ge-
ven van druk met de duim of hand-
palm op het lichaam”, vertelt Petra 
van der Knaap. Ze is gediplomeerd 
Shiatsu therapeut en sinds juli 2012 
is haar San Bao Praktijk gevestigd in 
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg 
283 staan bedrijvenunits en daar 
huurt zij haar praktijkruimte. “Soms 
wordt die druk ook uitgeoefend met 

de elleboog, knie of voet. Vandaar 
dat er therapeuten zijn die over het 
lichaam lopen, maar ik doe dat niet. 
Met Shiatsu behandel ik stagnaties, 
die in het lichaam pijn veroorzaken. 
Daarom kan de behandeling even 
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt 
vooral ontspannend. En ik ga nooit 
door de pijngrens heen.” Een Shiatsu 
massage onderga je in makkelijk zit-
tende kleding, zoals een jogging-
broek en t-shirt. Je ligt op een futon, 
een soort bedje op de grond. Een 
behandeling begint met een diagno-
se. Petra van der Knaap vraagt naar 
je klachten: waar je pijn hebt, wan-
neer, en wat voor pijn het is. Bijvoor-
beeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daar-
na kijkt ze naar de tong, die weer-
geeft hoe je constitutie er uitziet. Ze 
voelt op je buik naar energiezones 
en voelt aan je pols. Daarna start 
de behandeling. Die omvat het he-
le lichaam, niet alleen de plek waar 
je pijn hebt. Van der Knaap oefent 
druk uit op benen, voeten, rug en 
hoofd. Soms trekt ze aan een been 
of schudt ze ermee. Altijd met veel 
zachtheid en respect. Het effect: je 
hele lijf begint aangenaam te tinte-
len. Je zult er versteld van staan hoe 
lekker het is voor je zere rug als ie-
mand aan je been zit. Na een uur sta 
je buiten en zul je merken dat de pijn 
verdwenen of verminderd is. 
Meerdere Shiatsu behandelingen 
verlossen je van je lichamelijke on-
gemakken, omdat de therapeut de 
oorzaak van je klacht behandelt. Shi-
atsu therapie is een echte aanrader. 
Al was het maar omdat het zo lekker 
ontspannen is. Daarnaast wordt het 
ook nog eens vergoed door de zorg-
verzekeraar mits je een aanvullend 
pakket hebt. Meer informatie? Kijk 
op www.sanbaopraktijk.nl. 

Internationale beurs voor sierteelt
16 Opvallende noviteiten 
op Trade Fair Aalsmeer
Aalsmeer - Van woensdag 5 tot 
en met vrijdag 7 november organi-
seert bloemenveiling FloraHolland 
de Trade Fair Aalsmeer. Deze han-
delsbeurs is dé plaats waar de in-
ternationale sierteelt samenkomt. 
Kwekers en veredelaars uit binnen- 
en buitenland presenteren hun aan-
bod en tonen nieuwe producten of 
concepten. Exporteurs, groothan-
delaren en hun klanten uit binnen- 
en buitenland laten zich op de Trade 
Fair inspireren door een compleet 
overzicht van het aanbod bloemen, 
planten, productconcepten en novi-
teiten. Het vakpubliek maakt op de 
Trade Fair kennis met het nieuwste 
van het nieuwste op het gebied van 
productontwikkelingen dat zo’n 650 
kwekers en 50 toonaangevende ver-
edelaars te bieden hebben. Daar-
naast vinden de bezoekers bij leve-
ranciers van hoezen, vazen, sierpot-
ten, steeketiketten, etc. een breed 
assortiment aan artikelen die waar-
de toevoegen aan het sierteeltpro-
duct. 
Daarmee is de FloraHolland Trade 
Fair een allesomvattende netwerk- 
en inspiratiebeurs op het gebied 
van sierteelt. The Village is het mid-
delpunt van de FloraHolland Trade 
Fair. The Village richt zich op klan-
ten (exporteurs, veredelaars en te-
lers) en eindklanten (bloemisten 
en retailers) waarbij de beleving 
van de consument voorop staat. 
Trends, concrete verkoopconcep-
ten en workshops prikkelen en in-
spireren de bezoeker en zetten hem 
aan het denken over zijn strategie. 
Onder het motto ‘Delivering Hap-

piness’ schetst the Village het toe-
komstbeeld. Hoe kopen consumen-
ten bloemen en planten in 2020 en 
daarna? In een wereld die altijd en 
overal online toegankelijk is, ori-
enteren consumenten zich en zoe-
ken ze naar de laagste prijs. Daar-
naast zijn ze ontvankelijk voor bele-
ving en de emotionele waarde van 
bloemen en planten. Hoe vertaalt 
zich dat naar de winkelvloer? Hoe-
ver is de digitale wereld in de sector 
geïntegreerd en welke verbanden 
bestaan er? In the Village worden 
nieuwe technologieën gekoppeld 
aan emotie en beleving van bloe-
men en planten voor de consument.
 
Publiekstrekkers
FloraHolland presenteert novitei-
ten met een of meerdere opvallende 
kenmerken. Zestien noviteiten wor-
den getoond die net op de markt 
zijn gekomen of binnenkort gaan 
komen. Per jaar komen er honder-
den nieuwe snijbloemen en planten 
op de markt. Noviteiten blijven op 
de Trade Fair publiekstrekker num-
mer één. 
Voor zowel kwekers als kopers is 
het een belangrijk middel om on-
derscheidend te zijn en te blijven 
op de internationale markt. De Flo-
raHolland Trade Fair van woensdag 
5 tot en met vrijdag 7 november in 
Aalsmeer is geopend op woensdag 
van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 
9.00 tot 14.00 uur. Voor vakpubliek 
is de toegang gratis. Meer informa-
tie is te vinden op www.floraholland.
com/tradefair.

Reserveren voor 16 oktober nog mogelijk!

Wereldvoedseldag Menu 
bij Aalsmeerse restaurants
Aalsmeer - In de afgelopen dagen 
zijn de eerste reserveringen voor 
het Wereldvoedseldag Menu binnen 
gekomen via het mailadres menu@
voedselbankaalsmeer.nl. De res-
taurants zitten nog niet vol, u kunt 
er nog bij. “De reserveringen kwa-
men wat traag op gang”, aldus Jan 
Kwak, initiatiefnemer van het Voed-
selbank-project. “Misschien omdat 
16 oktober net in de herfstvakantie 
valt en er veel mensen een weekje 
weg zijn.” 
En hij vervolgt: “Inmiddels zijn er 49 
klanten oftewel 162 personen aan 
wie we op Wereldvoedseldag en 
met de kerst iets extra’s willen ge-
ven. Daarom hopen we dat de res-
taurants tot de laatste plaats vol 
zullen zitten.” U kunt nog reser-
veren, liefst voor aanstaande zon-
dag 12 oktober, maar ook op de 
avond zelf kunt u nog aanschuiven. 
De keukens zouden echter graag 
een aantal dagen van tevoren wil-
len weten hoeveel zij moeten inko-
pen voor hun speciale menu’s. Dus 

hoe eerder u reserveert hoe beter 
de chefs hun werk kunnen doen. 
Vooruit betalen is niet nodig. U kunt 
ook na het diner de rekening vol-
doen. De deelnemende restaurants 
zijn De Zotte Wilg, Welkom Thuis, 
Het Wapen van Aalsmeer, Jones, 
The Beach en De Jonge Heertjes. 
Hun menu’s staan in de adverten-
tie in de Nieuwe Meerbode van vo-
rige week, maar kunt u ook per mail 
toegestuurd krijgen. De Voedsel-
bank hoopt dat er heel veel mensen 
aanschuiven voor dit wel heel spe-
ciale menu dat door de chefs is sa-
mengesteld uit ingrediënten die de 
Voedselbank-klanten in hun pak-
ket aantreffen. Vindt u het een leuk 
idee en wilt u bijdragen aan iets ex-
tra’s voor mensen die het echt no-
dig hebben? Dan kunt u reserveren 
door een mailtje te sturen naar: me-
nu@voedselbankaalsmeer.nl. Graag 
met opgave van het aantal perso-
nen, voorkeur voor restaurant en 
gewenste tijd. Bellen mag ook naar 
telefoonnummer 06-53928043.

75+ Club te gast bij 
Kempers

Prijzen voor de mooiste verlichte boten

Feestelijke uitreiking van 
Vuur en Licht Awards 

Aalsmeer - De 75+ club van 
de Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer brengt twee maal per jaar 
een bedrijfsbezoek aan één van haar 
leden. Op 1 oktober was de club te 
gast bij Kempers Watersport, gele-
gen aan de Westeinderplassen bij 
Leimuiden. Na een welkomstwoord 
van voorzitter Berry Philippa kreeg 
Joost Kempers het woord. Met veel 
enthousiasme schetste hij de ont-
wikkeling van het bedrijf. In 1884 
startte overgrootvader Kempers een 
binnenvaartwerf in Alphen aan de 
Rijn. Ruim een eeuw later, in 1992, 
kocht vader Jos Kempers de haven 
bij Leimuiden. Jos was één van de 
eerste jachtmakelaars van Neder-
land. Zijn zoons Bart en Joost na-

men in 2002 het roer van hem over 
en anno 2014 omvat Kempers Wa-
tersport een jachthaven met 500 lig-
plaatsen en een eigen werkplaats, 
een botenmakelaardij, een dealer-
schap voor meerdere bootmerken 
en een restaurant. Als bedrijfskun-
dige is Bart verantwoordelijk voor 
de economische gang van zaken en 
runt Joost de technische afdeling 
en de makelaardij. Vader Jos is nog 
steeds zeer betrokken bij het bedrijf 
en vormt een belangrijke sparring-
partner voor zijn zoons. Na de inlei-
ding van Joost volgde een rondlei-
ding door het prachtige en indruk-
wekkende bedrijf. Het volgende be-
drijfsbezoek van de 75+ Club zal in 
het voorjaar van 2015 plaatsvinden.

Aalsmeer - De kruitdampen zijn al 
weer een poosje verdwenen boven 
de Westeinderplassen en de ver-
lichting van de boten is opgebor-
gen. Maar de herinnering aan Vuur 
en Licht op het Water stond nog le-
vendig in de geheugens gegrift. De 
twee winnaars van de strijd om de 
mooist verlichte boten kregen op 29 
september de Vuur en Licht Award 
2014 uitgereikt in de Zotte Wilg. 
Dennis Theijs uit Amsterdam won 
bij de kleinere boten. Hij voer in z’n 
uppie mee met de verlichte boten 
en had zelf zijn boot opgetuigd. Dat 
had hij zo mooi gedaan dat de jury 
van Mathijs van Gaalen, meneer Ja-
nus Sparnaaij en Ilse Keessen hem 
een Award toekende. Dennis was 
daar blij verrast mee. En ook de di-
nerbon en kaartjes voor een voor-
stelling in het Crown Theater vie-
len in de smaak. Bij de grote boten 
was Remco Maarsen de winnaar. 
Ook in 2012 wist Remco met zijn 
kameraden de prijs al in de wacht 
te slepen en dit jaar was het dus 
weer raak. Het duurde lang voor-

dat hij een goed idee voor de aan-
kleding van de boot had. Maar toen 
er voorgesteld werd om een molen 
na te bouwen op de schuit, werd dat 
idee snel over genomen. Dat lever-
de overigens in de nacht van zater-
dag 6 september nog wel een pro-
bleem op. De Aalsmeerderbrug blijft 
zaterdagavond laat gesloten en dus 
moest de boot om twee uur ‘s nachts 
in een zijsloot half afgebouwd wor-
den om onder de brug door te kun-
nen varen. Overigens was de schuit 
maandag weer helemaal afgetuigd 
en in gebruik om seringenstrui-
ken te transporteren. De organisa-
tie van Vuur en Licht op het Water 
sprak via de twee prijswinnaars z’n 
dank uit aan de honderden mensen 
die dit jaar de moeite hebben geno-
men om hun boot mooi te verlich-
ten. En ze bevestigde dat de voor-
bereidingen voor Vuur en Licht op 
het Water 2015 inmiddels begonnen 
zijn. Op zaterdag 5 september valt 
er weer te genieten van een festijn 
voor alle Aalsmeerders. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

LinkedIn training bij het 
vinden van werk
Uithoorn - Ben je op zoek naar 
nieuw of ander werk, dan is Lin-
kedIn niet meer uit het sollicitatie-
proces weg te denken. Een profiel 
op LinkedIn betekent zichtbaar en 
vindbaar zijn voor een toekomstige 
werkgever of recruiter. Tegenwoor-
dig maken recruiters volop gebruik 
van LinkedIn. Het is een goudmijn 
aan CV’s en kandidaten. Maar wel-
ke LinkedIn profielen zijn voor hen 
interessant of welke vallen direct 
af? Als je jouw LinkedIn-profiel in-
zet om nieuw of ander werk te vin-
den, doe het dan wel goed! Vertel 
welke baan je wilt en laat je resul-
taten zien.  Als je LinkedIn nog niet 
gebruikt of wel, maar niet weet wat 
je er allemaal precies mee kan, is 
deze LinkedIn training iets voor jou. 
Rooskleurig Coaching geeft op een 
praktische en heldere manier uitleg 

over het invullen van alle onderde-
len van je profiel, ook de Summery, 
je specialties en zoekwoorden. Het 
verzamelen van aanbevelingen. Het 
deelnemen aan groepen op je vak-
gebied, vacatures of interesses. Het 
volgen van bedrijven. Verdere ma-
nieren om contact te zoeken om 
je netwerk te vergroten en het vin-
den van vacatures. Na afloop van 
de training kan je zelfstandig aan de 
slag met solliciteren en netwerken 
op LinkedIn. De LinkedIn training is 
woensdag 29 oktober van 09.00u tot 
12.00 uur in Uithoorn. Prijs per deel-
nemer, inclusief werkboek en con-
sumpties is slechts 45 euro exclusief 
btw. Aanmelden? Bel naar 06 53 13 
50 15 of stuur een e-mail naar in-
fo@rooskleurigcoaching.nl. Meer 
weten? Bel of mail gerust voor een 
gratis intakegesprek. 

Groen licht voor De Barn
Klussers zaterdag welkom 
bij de kinderboerderij
Aalsmeer - Goed Nieuws voor kin-
derboerderij Boerenvreugd! De fi-
nanciering voor de nieuwe materi-
aalschuur en schuilhut, de Barn, is 
bijna rond door een schenking van 
Stichting Theo Jansen MOC uit Am-
stelveen. Vrijwilligers van Stich-
ting Kinderboerderij Aalsmeer gaan 
aanstaande zaterdag actief begin-
nen met de bouw. Vorige maand 
werd de oude schuur door mede-
werkers van Van Swieten Cargo 

vakkundig gesloopt. Op zaterdag 
11 oktober gaan vrijwilligers van de 
kinderboerderij aan het werk van 
8.00 tot 15.30 uur. Het doel is het 
volledig leeghalen van de locatie 
en het kappen van twee bomen. Dit 
is van groot belang voor het bouw-
rijp maken en het voorbereiden van 
de bouw. Vele handen maken licht 
werk en klussers zijn welkom om 
mee te komen helpen. Uiteraard 
wordt er voor de lunch gezorgd.



6 Jarige kaaswinkel ‘Een 
blokje om’ trakteert
Kudelstaart - Afgelopen week vier-
de Ineke Saarloos het zesjarig be-
staan van haar kaaswinkel ‘Een 
blokje om’ in winkelcentrum Ku-
delstaart. 
Wie jarig is trakteert en dus ont-
vingen alle klanten een lekker fles-
je dressing voor bij de kaas of sala-

de. Er werd ook een prachtige mand 
verloot onder de klanten die hun 
kassabon in de ton hadden gede-
poneerd. De trekking heeft zaterdag 
4 oktober plaatsgevonden. De win-
naar was Els Niesing. Zij kwam af-
gelopen dinsdag vrolijk de lekkere 
mand in ontvangst nemen. 

Struinen op de boekenmarkt
Aalsmeer - Heerlijk, zonnig weer 
afgelopen zaterdag 4 oktober. Een 
mooie dag om er op uit te gaan en 
dat kon in het Centrum. De jaarlijk-
se boekenmarkt stond op het pro-
gramma. Bezoekers konden strui-
nen langs de diverse kramen in de 
Zijdstraat. 
Het boekenaanbod was divers, van 
stripboeken en mooie romans tot 

spannende thrillers en detectives, 
kinderverhalen en historisch mate-
riaal. De boekenmarkt was gevuld 
door handelaren en plaatselijke ver-
enigingen en ondernemers. En er 
was meer dan boeken alleen. Ook 
werden hobbymaterialen verkocht, 
tuindecoraties, cd’s en dvd’s, sie-
raden en onder andere spelletjes. 
Een aangename mix, die de bezoe-

Modeshow Siphra’s Studio 
opnieuw een groot succes!
Aalsmeer - Afgelopen woens-
dag 1 oktober werd voor de vier-
de keer een modeshow in de win-
kel van Siphra’s Studio georgani-
seerd. Na de spectaculaire opening 
van Mariëlle Buskermolen show-
den de vier professionele modellen 
de najaarscollectie. Opvallend wa-
ren de accessoires, zoals omslag-
doeken, bontshawls en leuke tassen 
die steeds meer onderdeel van het 
modebeeld zijn. Nieuw zijn de Ibi-
za bontlaarzen die onder elke out-
fit passen. Een uur lang werden de 
sets van de vertrouwde merken, van 
ondere Expresso, Sandwich, Sum-
mum, Esprit, Transfer, B by Bridget, 
Dept en de broeken van Para Mi en 
Please, geshowd. Nieuw bij Siphra’s 

Studio zijn de merken YaYa en Su-
pertrash. Tevens wordt de vaste col-
lectie wekelijks aangevuld met nieu-
we items. De vele aanwezige dames 
kregen onder het genot van een 
hapje en drankje een goed beeld 
van het komende modeseizoen.
“Service en een goed advies staat 
bij ons voorop, we prikkelen de 
klant kleding te passen welke ze 
zelf niet zou uitzoeken”, benadrukt 
eigenaresse Siphra Kuijper. Siphra’s 
Studio: Een vertrouwd adres in 
Aalsmeer voor de modebewuste 
vrouw. Siphra en haar team hoopt u 
binnenkort te mogen verwelkomen 
in de winkel in de Zijdstraat 58. Al-
vast een kijkje nemen kan op 
www.siphrasstudio.nl.

Prima akoestiek, mooi programma
Bijzonder klassiek concert 
in Oud Katholieke kerk
Aalsmeer - Donderdag 16 oktober 
valt er in de Oud Katholieke kerk aan 
de Oosteinderweg 394 een bijzonder 
concert te beluisteren. Er mag aan-
genomen worden dat inmiddels wel 
bekend is dat Pastoor Jacob Spaans 
heel veel van muziek weet en in de 
loop van jaren ook goede musici om 
zich heen heeft verzameld. Dege-
nen die van ver komen, geeft hij een 
plek in zijn huis en dan kan het ge-
beuren dat men als dank een concert 
geeft. Het zal tijdens het concert voor 
de liefhebbers goed toeven zijn: de 
akoestiek in de kerk is goed, de ambi-
ance super, men kan rekenen op een 
mooi programma en dat er prachtig 
gespeeld wordt. Het concert wordt 
gegeven door het quartet ‘Sine Nomi-
ne’ dat bestaat uit Frank van de Laar 
op piano, Károly Lokodi op viool, Ka-
tya Woloshyn op altviool en Joachim 
Eijlander op violoncello. Zij spelen 
werken van Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) Sonate voor viool en 
piano in e-klein KV 304 Allegro Tem-
po di Menuetto. Het pianoquartet in 
g-klein KV 478 Allegro Andante Ron-
do: Allegro Moderato en het piano-
quartet in Es–groot KV 493 Allegro 
Larghetto Allegretto. 

Katya Woloshyn begon haar muzikale 
studie op de piano toen zij twee jaar 

oud was. De studie altviool op haar 
vijfde. Geïnspireerd door haar broer 
startte zij met viool spelen. Op haar 
veertiende kreeg Katya een aanstel-
ling in het Saskatoon Symphony Or-
chestra. Maakte haar middelbare 
school af en bezit inmiddels een Ba-
chelors of Music diploma van de Uni-
versity of British Columbia en een 
Master of Music van het Conserva-
torium van Amsterdam. Frank van de 
Laar werd in 1965 in Laren geboren. 
Op 10 jarige leeftijd begon hij aan zijn 
piano-studie. Deze sloot hij in 1989 
aan het Sweelinck Conservatorium 
bij Jan Wijn af met de hoogst denk-
bare onderscheiding. Thans is hij als 
hoofdvakleraar verbonden aan de 
conservatoria in Amsterdam en Zwol-
le. Joachim Eijlander (1975) kreeg 
zijn eerste lessen van Jan Hollinger 
in Rotterdam. Daarna ging hij stude-
ren in Utrecht, Amsterdam en Ber-
lijn. Joachim is oprichter van het Ru-
bens Quartet, een vooraanstaand Ne-
derlands strijkkwartet. Met dit kwar-
tet trad hij veelvuldig op in Europa en 
Israël. Károly Lokodi was zeven toen 
hij naar de Music School of Tirgu Mu-
res ging, hij vervolgde zijn studie in 
Cluj Napeca aan de ‘Gh. Dima’ Mu-
sic Conservatory en haalde zijn mas-
ter. Hij won meerdere prijzen bij ve-
le Nationale concoursen. Nu is hij lid 
van het Tiberius Strijkkwartet en het 
Resident quartet van de Tirgu Mures 
Filharmonie. Ook is hij een belangrijk 
docent op de Muziek Hogeschool van 
Tirgu Mures. 

Het concert volgende week donder-
dag begint om 20.00 uur en na afloop 
is er gelegenheid om onder het genot 
van een kop koffie of thee met elkaar 
na te genieten. Dit concert, mogelijk 
gemaakt door loge Mozaïek te Am-
stelveen, is voor iedereen gratis toe-
gankelijk, wel staat er een collectebus 
aan de uitgang. Pastoor Spaans ver-
heugt zich op veel muziekliefhebbers. 

Janna van Zon

kers zichtbaar waardeerden. Voor-
al in de ochtend was het goed druk 
in de winkelstraat, maar ook in de 
middag was de belangstelling zeker 
goed te noemen. De boekenmarkt: 
Prima verlopen en graag volgend 
jaar weer! 

Foto’s: www.kicksfotos.nl 
en Jacqueline Kristelijn

Hersftboek De Hoeksteen
Aalsmeer - Het thema van de Kin-
derboekenweek was feest. Daarom 
hebben de leerlingen van De Hoek-
steen op woensdag 8 oktober de 
verjaardagen van alle meesters en 
juffen gevierd. 

In deze week hebben de leerlin-
gen van groep 3 een eigen boek ge-
maakt. Zij hebben de titel van het 
boek zelf bedacht. Het boek moest 
gaan over de herfst, het moest een 

gek boek worden en het moest 
feestelijk zijn. Vandaar de titel: ‘het 
Gekke Herfst feestboek’. De illustra-
ties en de teksten zijn door de kin-
deren zelf gemaakt. Ze mochten el-
kaar daarbij helpen, omdat dit in het 
begin van groep 3 best een moeilij-
ke opdracht is. Wilt u dit boek lezen 
en bekijken? Ga dan in de herfst-
vakantie naar de bibliotheek in de 
Marktstraat. Daar ligt het boek voor 
alle belangstellenden ter inzage.

Step by Step ook dit jaar 
weer fantastisch!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4 
oktober heeft voor de vijfde maal het 
evenement Step by Step plaatsge-
vonden. In teamverband op de step 
door Aalsmeer met onderweg aller-
lei spel- en vraagopdrachten en on-
dertussen ook gezellig een aantal 
horecaposten aangaan! 
De organisatoren Jacco Jongkind en 
Jenifer van der Horst hebben weer 
ontzettend genoten van deze dag! 
“Ieder jaar doen er weer meer deel-
nemers mee en ieder jaar is het weer 
spannend of alles goed verloopt. De 
inschrijvingen verliepen dit jaar ont-
zettend goed en snel. Dus we wisten 
dat er weer voldoende animo was.” 
Bij aankomst in danscafé de Praam 
kregen alle deelnemers van de 42 
stepteams vanwege het lustrum-
jaar een bidon en een rugzakje die 
direct goed gebruikt konden wor-
den voor onderweg. Het eerste team 

vertrok om half vijf in de middag en 
het laatste team om half zeven. De 
teams hebben gemiddeld 1,5 uur 
over de route gedaan. In de tussen-
tijd dat de teams moesten wachten 
tot ze zich klaar konden maken voor 
vertrek konden zij hun buik vol eten 
en werden zij gezellig geëntertaind 
door DJ Kees Markman bij danscafé 
de Praam. Dit jaar ging de route van 
start vanaf het Praamplein waar de 
deelnemers na het maken van een 
groepsfoto een heuse palmboom 
van 6,5 meter hoog moesten beklim-
men om zo snel en zo veel moge-
lijk bananen in de boom op te han-
gen. Hier vandaan gingen de deel-
nemers op weg naar de Historische 
Tuin waar zij een opdracht met de 
veilingklok hebben volbracht on-
der begeleiding van veilingmees-
ter Henk de Gooijer. De route werd 
vervolgd over de Uiterweg naar res-

taurant In de Zotte Wilg waar er een 
waterfietsrace werd gehouden. De 
volgende spelopdracht was bij res-
taurant De Jonge Heertjes waar het 
letterpakkenspel werd gespeeld. De 
teams gingen hier vandaan door 
naar het Stokkeland voor een par-
tijtje boerengolf en voor de laatste 
spelopdracht werd de route op de 
step vervolgd naar het Seringenpark 
om met het hele team een estafet-
teparcours af te leggen. Tussen alle 
spelopdrachten door moest er ook 
nog aan vraag- en foto-opdrachten 
voldaan worden en mocht er geen 
stempelpost worden gemist. Tij-
dens de steproute vond met één van 
de deelnemers een klein ongeluk-
je plaats. Dit is zowel door de deel-
neemster zelf als de EHBO zorgvul-
dig opgepakt. De derde prijs is dit 
jaar gewonnen door team 17 met 
captain Steffi van den Heuvel, de 
tweede prijs is uitgereikt aan team 
33 met captain Helen de Hoog en de 
eerste prijs is overhandigd aan team 
32 met captain Evelyn Slavenburg. 
Wat ook zeer opvallend is dat er ie-
der jaar meer teams verkleed aan de 
start verschijnen van dit evenement. 
Zo ontzettend leuk dat er teams zijn 
die er zoveel werk van maken! Het 
was dierendag en een feestelijk lus-
trumjaar. Vele teams zijn hier creatief 
mee aan de slag gegaan. “We heb-
ben echt zulke te gekke out-fits ge-
zien! Het team van Ramona van den 
Ochtend was weer ontzettend origi-
neel met de Hema worsten om hun 
nek en de leuke mosterdzakjes ach-
terop de step. Zij presenteerde bij 
de start ook echt warme worst met 
mosterd. Verder hebben we teams 
als vlinder, Maja de bij, met dieren-
pakken aan en leuke combi van ga-
lakleding met dierenmaskers voorbij 
zien komen”, vertellen Jacco en Jen-
nifer. Het team wat dit jaar de ori-
ginaliteitprijs heeft gewonnen is het 

team van Annet Volkers. Zij vertrek-
ken ieder jaar als laatste wanneer 
het al snel schemer wordt. Daarom 
hebben zij allerlei verlichting (klei-
ne lampjes) in hun out-fits en op 
de steps verwerkt. Dit keer zaten de 
lichtjes zelfs in hun ballonnen. Alle 
prijzen zijn zelfgemaakte wisseltro-
feeën, dus de bekers hoopt de or-
ganisatie volgend jaar weer terug te 
zien. Na de prijsuitreiking heeft DJ 
Kees Markman het stokje doorge-
geven aan DJ Michael en gaf zange-
res Saskia Soulful nog een fantas-
tisch optreden met heerlijke dance 
classics. Al met al een fantastisch 
feest die tot in de kleine uurtjes 
werd voortgezet. Voor een impres-
sie van dit evenement, kunnen foto’s 
bekeken worden op de facebookpa-
gina van StepbyStep Aalsmeer. “Vol-
gend jaar zijn we uiteraard weer van 
de partij”, besluiten Jacco en Jeni-
fer enthousiast. “Op zaterdag 3 ok-
tober 2015 voor de zesde maal Step 
by Step!”

Foto: www.kicksfotos.nl en 
eigen foto.
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kinder- en jeugdkrant

Experimenteren met moleculen
Herfstvakantieworkshops 
voor jeugd in bibliotheek
Aalsmeer - Deze herfstvakantie 
hoeven kinderen zich niet te verve-
len, want Mad Science komt weer 
naar de bibliotheek. Al eerder wis-
ten zij al vele kinderen te boeien met 
hun workshops in de bieb. Dit keer 
gaan de kinderen (8 tot 12 jaar) lek-
ker aan de slag met materie, mole-
culen en chemische veranderingen. 
Klinkt misschien ingewikkeld, maar 
dat valt reuze mee. Het is vooral leuk 
en spannend om te doen. Als een 
echte professor gaan de deelne-
mers aan deze workshop, met een 
stoere onderzoeksbril op hun neus 
op onderzoek uit naar de reactie van 

verschillende stofjes op elkaar. Zij 
mogen hun eigen molecuul bouwen 
en als klap op de vuurpijl maken zij 
hun eigen kneedgum, die natuur-
lijk mee naar huis mag. De work-
shop vindt plaats op donderdag 16 
oktober van 10.30 tot 11.30 uur in 
de bibliotheek in de Marktstraat. Er 
is een beperkt aantal plaatsen be-
schikbaar. De deelnameprijs is 6,50 
euro. Pashouders betalen 5,50 euro 
en in de voorverkoop gaat van de-
ze bedragen nog eens een euro af. 
Kaarten zijn online te koop via www.
debibliotheekamstelland.nl en ver-
krijgbaar in de bieb.

Crash museum 
gratis voor kids

Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-
’45 heeft oktober uitgeroepen tot Kin-
dermaand. Kinderen tot 12 jaar heb-
ben deze maand gratis toegang tot 
het museum. In het museum wor-
den verhalen verteld over vliegtuigen 
en de bemanningen die in de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland zijn neer-

Combi Fun voor schooljeugd
Aalsmeer - Voor alle kinderen uit 
groep 3 tot en met 8 uit Aalsmeer en 
Kudelstaart organiseren de Binding, 
Cultuurpunt Aalsmeer, Sportservice 
Haarlemmermeer en The Beach ge-
zamenlijk het evenement Combi Fun 
op vrijdag 17 oktober van 13.30 tot 
16.30 uur in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. 

Als je jarig bent dan ga je trakteren 
en wat is er nou leuker om je eigen 
gezonde traktatie uit te delen? Ge-
zond, lekker en nog stoer ook. Ui-
teraard moet je dit dan wel eerst le-
ren en dat kan tijdens deze mid-
dag. Op sportgebied kun je mee-
doen met het Start to Beach pro-
gramma. Hierin ga je allerlei (sport) 

spelletjes doen en leer je ondertus-
sen ook iets extra’s over het spor-
ten. Verder staat er nog iets leuks op 
het programma maar dat wordt nog 
even geheim gehouden. Maar reken 
op een hele leuke, sportieve en ge-
zonde middag! 

Met voor elk wat wils. Uiteraard is 
er altijd ruimte om heerlijk in het 
zand te spelen en natuurlijk wordt 
er gezorgd voor drinken en iets lek-
kers. De kosten voor deze geweldi-
ge middag zijn 5 euro per kind bij 
voorinschrijving, aan de deur (in-
dien nog mogelijk) 6 euro per kind. 
Er kunnen maximaal 150 kinderen 
deelnemen. Voor meer informatie en 
aanmelding: www.debinding.nl

gestort. Ook wordt verteld over het 
verzet in Haarlemmermeer en daar-
buiten. Deze verhalen zijn verwerkt 
in de speurtocht die kinderen in het 
museum kunnen doen. Het muse-
um is iedere zaterdag open van 11.00 
tot 16.00 uur en is gevestigd in fort 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460. Toegang tot het museum kost 
3,50 euro voor volwassenen en is dus 
in oktober gratis voor alle kinderen tot 
12 jaar. Voor meer informatie over de 
collectie van het museum en het werk 
van de Stichting kan gekeken worden 
op de website www.crash40-45.nl.

Feest tijdens de Kinderboekenweek
Gouden en zilveren penselen 
en griffels op Samen Een
Aalsmeer - Op OBS Samen Een 
is ieder jaar aandacht voor de lan-
delijke Kinderboekenweek. Rond 
het thema ‘Feest’ is de hal versierd 
met slingers en ballonnen en in de 
klas is ook gewerkt aan een feeste-
lijk onderwerp. Er is afgelopen week 
een succesvolle boekenbeurs ge-
weest. Ook op Samen Een worden 
gouden en zilveren griffels en pen-
selen uitgereikt. De kinderen schrij-
ven allemaal een kort verhaal en te-
kenen een mooie illustratie. Er wordt 
hard gewerkt aan een goed resul-
taat! Elke groep beoordeelt een an-
dere groep, en zo worden de win-
naars gekozen. Het is elk jaar weer 
heel spannend, wie gaat er met een 
gouden of zilveren penseel of grif-

fel naar huis? De prijsuitreiking door 
directeur Marianne was afgelopen 
maandag 6 oktober. 

De gouden zilveren penselen zijn 
in groep 1 gewonnen door Jut-
ta en Maaike, in groep 2 door Ash-
lyn en Marith, in groep 3 door Tine 
en Nicola, in groep 4 door Nikki en 
Zoë, in groep 5 door Roos en Sere-
na, in groep 6 door Puk en Char-
lie, in groep 7 door Joris en Josine 
en in groep 8 door Marith en Jikke. 
De gouden en zilveren griffels zijn 
in groep 5 uitgereikt aan Tommy en 
Dewi, in groep 6 aan Grace en Char-
lie, in groep 7 aan Fleur en Melih en 
in groep 8 aan Laure en Micky. Ge-
feliciteerd allemaal!

Subsidie van gemeente voor 
schoolsporttoernooien 
Aalsmeer - De gemeente sub-
sidieert ook in 2015 wederom 
Aalsmeerse sportverenigingen voor 
het organiseren van de jaarlijk-
se schoolsporttoernooien. Voor dit 
schooljaar is een bedrag van onge-
veer 9.000 euro ter beschikking ge-
steld aan negen sportverenigingen. 
Naast de schoolsporttoernooien or-
ganiseren de verenigingen ook trai-
ningen en clinics voor de school-
gaande jeugd. 

De gemeente geeft deze subsidie 
om de jeugd te stimuleren meer te 
bewegen en te sporten. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: “De ge-
meente vindt het belangrijk dat kin-
deren sporten en bewegen, al was 
het alleen maar in de strijd tegen 
overgewicht onder de jeugd. Boven-
dien zijn de schoolsporttoernooien 
een uitstekende manier voor de ba-

sisschoolleerlingen om eens kennis 
te maken met voor hen wellicht on-
bekende sporten. Het is te danken 
aan de inzet van de vele vrijwilligers 
bij de scholen en de sportverenigin-
gen dat het ieder jaar weer moge-
lijk is om deze toernooien te organi-
seren.” Op 4 oktober wordt een bas-
ketbaltoernooi georganiseerd, op 8 
november een handbaltoernooi, op 
14 februari een volleybaltoernooi, op 
21 maart een badmintontoernooi, 
eind maart een waterpolotoernooi, 
op 11 april een atletiek dag, op 22 
april een korfbaltoernooi, van 1 tot 
en met 5 juni is het jaarlijkse school-
voetbaltoernooi en van 1 tot en met 
4 juni vindt ook de jaarlijkse avond-
4daagse plaats. 
De organisatie van de avondvier-
daagsen gebeurt overigens geheel 
op eigen kracht, zonder subsidie 
van de gemeente.

Herfstfeest op Boerenvreugd
Aalsmeer - Na een periode van 
nazomeren was bij kinderboerderij 
Boerenvreugd afgelopen zondag de 
herfst aangebroken. Toch was het 
aardig druk tijdens het evenement 
‘Wat kruipt en springt daar?’ Spel-
letjes als Duizendpoot-dobbelen, 
Raad-waar-die-slaapt, Maak-de-
spin-niet-wakker en Puzzelbeestjes 
werden door enkele honderden kin-
deren gespeeld en ondertussen sta-
ken ze er ook nog eens veel van op. 

Ook de Lymevereniging was er om 

voorlichting te geven over teken 
en wat je tegen besmetting met de 
ziekte van Lyme kunt doen. Er was 
van alles te onderzoeken en kin-
deren konden kleuren en een slak 
knutselen. De handmade-produc-
ten van Boerenvreugd vielen goed 
in de smaak bij het publiek. Kortom, 
de activiteitencommissie had weer 
een breed programma georgani-
seerd waarvan flink genoten is. Een 
fotoverslag van het evenement staat 
op de vernieuwde website www.
boerenvreugd.nl.

Hockey Qui Vive
M6E1 herfstkampioen!
Aalsmeer - De hockeymeiden van 
Qui Vive van de M6E1, Stefanie de 
Boer, Kim Korzelius, Nina Langel-
aan, Joëlle Maarse, Lara Noord-
hoek, Esmée Smit, Mandy Spaar-
garen en Alyssa van Zuidam zijn de 
afgelopen vier wedstrijden van de 
competitie ongeslagen gebleven. Zij 

hebben al hun wedstrijden gewon-
nen en zijn daarmee ‘herfstkampi-
oen’ geworden. 
Na de herfstvakantie zullen zij nog 
extra versterking krijgen van Ta-
ra Ozinga. Ook dan zullen zij weer 
gemotiveerd en vol spelplezier hun 
wedstrijden spelen.

Vliegende seizoenstart voor 
floretschermer Daniël Giacon
Aalsmeer - Op 4 oktober deed de 
13-jarige floretschermer Daniël Gia-
con uit Aalsmeer mee aan een toer-
nooi uit het Europees Cadetten Cir-
cuit (ECC) in Manchester, Engeland. 
Dit toernooi is door de Nederlandse 
Schermbond (KNAS) aangewezen 
als een kwalificatietoernooi voor het 
EK voor Cadetten (leeftijdscategorie 
1998 tot 2000) dat in februari 2015 
plaatsvindt. In de voorronde zat Da-
niël in een poule met allemaal fysiek 
sterke jongens. 
Hij liet zich niet afschrikken en ver-
loor slechts één van de vijf partijen, 
wat resulteerde in een 22e plaats 
op het tableau van 118 deelnemers. 
Hij had daarmee een vrijstelling en 
moest vervolgens schermen voor 
een plek bij de beste 32 schermers. 
Deze partij won hij ruimschoots. 
Bij het tableau 32 trof hij een tegen-
stander die te sterk was. Vanaf ta-
bleau 32 wordt er bij ECC toernooi-
en echter gewerkt met een herkan-
singssysteem. Daniël knokte zich te-

rug door twee partijen in deze her-
kansingsronde winnen, maar werd 
vervolgens definitief gestopt door 
een 16-jarige Brit. Hij behaalde uit-
eindelijk een mooie 16e plaats. Da-
niël heeft zich als enige jongen uit 
geboortejaar 2000 bij de beste 16 
spelers van het toernooi geplaatst. 
Eén van Daniëls doelstellingen voor 
seizoen 2014/2015 was om een keer 
een top 32 plaats te bereiken bij een 
ECC toernooi. Inmiddels zijn er twee 
toernooien gespeeld en heeft hij in 
september een 24e plaats in Györ, 
Hongarije behaald en nu een 16e 
plaats in Manchester. Alle toernooi-
en, reiskosten en de gehele scherm-
uitrusting moeten door Daniël zelf 
bekostigd worden, daarom zoekt 
Daniël sponsors. Wilt u dit scherm-
talent financieel steunen om zijn 
doelen te kunnen bereiken, neem 
dan contact op via dgiacon@hot-
mail.com. 
Foto: Dóra Barens Kinderfotogra-
fie.

Daniël Giacon in actie. 

Feest op De Graankorrel 
voor Kinderboekenweek
Kudelstaart - Om de feestvreug-
de bij de start van de Kinderboe-
kenweek te verhogen, mochten de 
kinderen van basisschool De Graan-
korrel afgelopen woensdag iets 
feestelijks meenemen naar school. 
Het was een gezellige opening. 

Heel veel kinderen zagen er feeste-
lijk uit met hun mooie kleren, feest-
hoedjes, feestbrillen en slingers! Er 
werd een mooi boek voorgelezen en 
bij het lied ‘Feest’ werd er uitbundig 

meegezongen en gedanst. Vandaag, 
donderdag 9 oktober, is de afslui-
ting van de Kinderboekenweek. Elke 
groep laat dan op het podium zien 
aan welk feest zij aandacht heeft 
besteed. Tot slot zal er ook een prijs-
uitreiking zijn. De kinderen van de 
onderbouw kregen de opdracht om 
een mooie vlag te versieren. De kin-
deren van de bovenbouw mochten 
een mooi gedicht of verhaal schrij-
ven. Benieuwd wie uiteindelijk tot 
de winnaars worden uitgeroepen! 

Donderdagmiddag 16 oktober
Watertoren extra open 
in de herfstvakantie
Aalsmeer - Op donderdag 16 okto-
ber is de watertoren extra geopend 
voor de kinderen, die herfstvakantie 
hebben. Tussen 14.00 en 17.00 uur 
kunnen de kinderen de watertoren 
van binnen bewonderen en kunnen 
zij uiteraard naar boven klimmen. De 
ruim 200 treden zal voor hen onge-
twijfeld geen probleem zijn: daarna 
bereiken zij de zg. ‘trans’ en kunnen 
zij vanaf 50 meter hoogte Aalsmeer 
en verre omgeving bekijken: altijd 
een spannend moment voor hen! 
Kinderen, die op de basisscholen 
zitten, dienen wel een begeleider 
mee te nemen (mag ook een bege-
leider zijn voor meerdere kinderen). 
Deze begeleider mag dit keer gratis 
mee naar boven. Voor de kinderen 
geldt het normale tarief van slechts 

1 euro. Jongens en meisjes van het 
voortgezet onderwijs kunnen zon-
der begeleiding naar boven.
Uiteraard kunnen tijdens deze extra 
openstelling ook andere geïnteres-
seerden een bezoek brengen aan de 
toren en naar boven gaan (volwas-
senen 2 euro, wanneer men naar de 
top wil gaan). Tijdens deze openstel-
ling zijn vrijwilligers van de Stichting 
Beheer Watertoren Aalsmeer aan-
wezig om uitleg te geven waarom 
deze mooie watertoren is gebouwd 
en hoe alles werkte. Voor alle be-
zoekers is er een flyer beschikbaar 
met uitgebreide informatie over de 
historie van de watertoren.
Bij slecht weer, maar daar wordt 
niet op gerekend, vervalt deze extra 
openstelling.

Kinderbingo in herfstvakantie
Aalsmeer - Meestentijds organi-
seert BV de Pomp in de schoolva-
kanties van de basisschool een ge-
zellige kinderbingo. Zo ook de-
ze herfstvakantie in verenigingsge-
bouw ’t Baken in de Sportlaan 86 en 
wel op woensdag 15 oktober vanaf 
14.00 uur. 
Er worden weer 3 rondes gespeeld 
en de kaartjes kosten 50 eurocent 
per stuk en er mogen er zoveel af-
genomen worden als de kinderen 
zelf willen. Er worden ook nog 2 gro-

tere prijzen weggegeven door mid-
del van een sta-ronde en een naam 
uit de zak die getrokken wordt door 
een onpartijdige willekeurige deel-
nemer. Alle kinderen, logés, vriend-
jes, vriendinnetjes, buurkinderen 
zijn van harte welkom, voor de jong-
sten is volwassen begeleiding wen-
selijk. De kinderen krijgen van de 
buurtvereniging limonade en wat 
lekkers erbij. Telefonische informa-
tie kan verkregen bij Caroline Ramp, 
tel. 0297-344107.
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Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Maandag 9 oktober 
start om 20.00 uur weer een gezel-
lige kaartavond bij Allen Weerbaar 
in het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. Vanaf 19.30 uur gaan de deu-
ren open voor inschrijving en koffie 
of thee. 
De vorige kaartavond is heel gezel-
lig verlopen. Er mochten zelfs nieu-
we gezichten verwelkomd worden. 
Iedere kaartliefhebber is welkom. 
Het kaarten is gewonnen door de 
heer A. Groenendijk met 5533 pun-
ten, op twee de heer D. Janmaat 
met 5405 punten en op drie is me-
vrouw M. van Tol geëindigd met 
5197 punten. Het jokeren is gewon-
nen door mevrouw M. Groenendijk.

Sjoelcompetitie 
in De Reede

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout van donderdag 2 oktober. 
Eerste in de Hoofdklasse is Thomas 
van Brakel 1824 punten, op twee Li-
neke van Brakel 1727 punten en op 
drie Riet Schijf 1724 punten. Klas-
se A: Eén Rien Ravensbergen 1676 
punten, twee Elly Lanser 1667 pun-
ten en drie Nel Joore 1654 punten. 
Klasse B: Eerste Alie van Tol 1595 
punten, op twee Bertus Baas 1569 
punten en drie Els van der Linden 
1566 punten. Klasse C: Eerste Willem 
Romijn 1558 punten, twee Femmy 
Korte 1494 punten en op drie Annie 
van ‘t Zelfde 1428 punten. De vol-
gende sjoelavond is op donderdag 
16 oktober vanaf 20.00 uur in dorps-
huis De Reede aan de Schouwstraat.

Nico wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Iedere 
ouderen is van harte welkom. Voor 
meer informatie: 0297-340776, me-
vrouw R. Pothuizen. De ouderen-
soos op donderdag 2 oktober is ge-
wonnen door Nico de Ron met 5364 
punten, gevolgd door Henk van Wi-
chen met 5270 punten en Gemma 
van As met 5269 punten.

 Kaarten bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Na de gezellige tweede 
avond, maakt het bestuur van kaart-
club Ons Genoegen zich gereed voor 
de volgende speelavond. Op dinsdag 
14 oktober staan kaarten en rummi-
cuppen weer op het programma in 
het gebouw van Ons Tweede Thuis in 
de Hortensialaan. Aanvang is 19.30 
uur. Inschrijven kan vanaf 19.00 uur. 
De koffie en thee staan klaar en dit 
is bij de entree inbegrepen. Iedereen 
gaat met een prijsje naar huis. Het 
klaverjassen tijdens de vorige speel-
avond is gewonnen door Trien Weg-
man met 5685 punten, op twee Piet 
Kragtwijk met 5354 punten en op 
drie is Bert Buys geëindigd met 5348 
punten. Het rummicuppen is gewon-
nen door Alie Hoving met 78 punten. 
Iedereen is van harte welkom.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 1 oktober is Martha Raadschel-
ders eerste geworden met 5224 
punten, Lenie Uilenberg werd twee-
de met 5214 punten en Jaap Ste-
vens derde met 5197 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Ge-
rard Presser met 4049 punten. 

Voetbal zaterdag in Almere
Weer verlies FC Aalsmeer
Aalsmeer - Dat één zwaluw nog 
geen zomer maakt, liet FC Aalsmeer 
afgelopen zaterdagmiddag zien bij 
Almere. FC Aalsmeer was ongeïnspi-
reerd, slap en toonde te weinig inzet. 
Het ook zeer matige Almere FC ver-
diende wel de drie punten. Zij scoor-
de tenminste en troefde qua bele-
ving hun tegenstanders af. De eerste 
20 minuten was er nog niets aan de 
hand. Aalsmeer, veelvuldig in de aan-
val, kreeg kansen te over om de sco-
re te openen. Maar Calvin Koster, de 
week ervoor nog goed voor vier doel-
punten, had nat kruit in de benen. 
Ondanks vele goede mogelijkheden 
scoorde hij niet. Op links was Sa-
lih Yildiz in de eerste helft gevaarlijk 
en produceerde enkele goede voor-
zetten, in de tweede helft zakte ook 
hij helemaal weg. Op rechts werd Mi-
chal Kocon beloond met een basis-
plaats na zijn goede werk tegen Elink-
wijk. Of het wedstrijdzenuwen waren, 
het zou kunnen, maar hij raakte geen 
bal en werd in de 35e minuut gewis-
seld voor Mike Vos, die in de 43e mi-
nuut na een knappe aanval de ach-
terstand terugbracht tot 3-1. In de 

tweede helft was hij alleen voor zijn 
eigen CV aan het werk en kwam er 
niets meer uit. En de middenlinie? Zij 
kwam in alles te kort. Te traag, geen 
goede pass kwam er aan en geen 
kopduel werd er gewonnen. Achter-
in werd Bart de Jong overlopen door 
de handige Rosco Cyrus van Almere 
FC en werd dan ook in de 47e minuut 
gewisseld voor Nick Duijn. Het werd 
er al met al niet beter op. Een penal-
ty in de 88e minuut, wegens hands 
werd benut door Burak Sitil en bracht 
FC Aalsmeer nog op 3-2. Maar de 
kansen die nog kwamen werden niet 
benut en was het voor de meegereis-
de supporters van de FC Aalsmeer 
een verloren middag, ondanks het 
mooie weer. Kansen door slecht ver-
dedigen over en weer waren er wel, 
maar geen doelpunten, en zo sudder-
de de wedstrijd naar het einde. Het 
zat er gewoon niet in. Al met al bivak-
keert FC Aalsmeer in de degradatie 
zone en zal zaterdag 11 oktober thuis 
aan de Dreef tegen Woudenberg de 
hoognodige punten moeten halen. 
Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Lenny Vork op titeljacht
Kudelstaart - Tot vijf seizoenen ge-
leden had de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart, acht 
jaar lang, een aparte dames com-
petitie. Vanaf toen deden de da-
mes echter gezellig met de heren 
mee. Dat was óók voor wat betreft 
het darten veel leuker. Er werd na-
melijk niet langer geselecteerd op 
het man of vrouw zijn, maar via ‘na-
tuurlijke wijze’ op sterkte. Door een 
tweevoudige splitsing, in de pou-
le en de zogenaamde tussenronde, 
formeerden zich uiteindelijk vier ni-
veaus. Door de jaren heen wisten de 
dames meerdere keren te winnen. 
Floor van Zanten (vijf keer), Rilana 
Erades en Ilona van Emden (beiden 
twee keer) zegevierden zelfs ooit 
op het hoogste niveau. Ook won-
nen Floor (5) en Ilona (3) op één van 
de lagere niveaus. Angelique Maar-
se won ook alweer drie titels op het 
B niveau. Ans Engel wist twee keer 
te zegevieren. Voorlopig is Patricia 
Zandvoort de laatste dame die (vo-
rig seizoen) een finale won bij de 
Poel’s Eye. Op de afgelopen, eerste 
speelavond van het seizoen, stonden 
drie dames in de kwartfinale van de 
B Verliezerronde. Eén dame zou so-
wieso afvallen want ‘tweevoudig 
winnares’ Ans stond tegenover Len-
ny Vork. Lenny won uiteindelijk deze 
slijtageslag. De andere dame, Hen-
ny Taal, verloor jammerlijk van Luc 

van de Meer. Hoewel Luc in de hal-
ve finale hoog boven Jan Berk uit-
toornde, was Jan deze keer, figuur-
lijk gezien, een maatje groter. On-
dertussen bereikte Lenny via Co La-
gerweij voor het eerst ooit een fina-
le bij de Poel’s Eye. Helaas werd Len-
ny echter niet een nieuwe vrouwelij-
ke winnares, want het was Jan die 
voor de tweede keer ooit een fina-
le won. Op het derde niveau waren 
Philip Scholten en Pietje van Over-
bruggen uitstekend op dreef. Zij be-
reikten beiden knap de halve finales. 
De finale ging echter tussen Tim van 
de Poel en Victor van Schie. Hoe-
wel Victor met zijn tiende finale bij 
de Poel’s Eye een jubileum ‘vierde’, 
was het Tim die op het eind van de-
ze avond wat te vieren had. Op het 
tweede niveau bereikten Tjitte Mie-
dema en Bak de halve finales, maar 
de finale ging uiteindelijk tussen An-
dré van de Niet en Remco Maarse. 
Uiteindelijk won André voor de der-
de keer ooit een finale bij de Poel’s 
Eye. Remco verloor dan wel de fina-
le, wel had hij met een knappe 119 
finish de hoogste uitgooi van de 
avond. Op het hoogste niveau be-
reikten oude rot Ronald Baars en 
nieuwkomer Johan van Polanen de 
halve finale. De finale ging echter 
tussen William Hunitetu en Danny 
Zorn, waarbij William de eerste win-
naar van het nieuwe seizoen werd. 

 Lenny Vork in de finale. 
Komende vrijdag op titeljacht!

De volgende speelavond is mor-
gen, vrijdag 10 oktober. Vier nieuwe 
ronden, vier nieuwe kansen. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name 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 opge-
ven is niet nodig. 

Succesvolle thuiswedstrijd 
voor twirlsters van SV Omnia 
Aalsmeer - Zondag 5 oktober 
werd er een twirlwedstrijd gehou-
den in de Bloemhof. De organisa-
tie was in handen van de product-
groep Twirlen van SV Omnia 2000. 
Bij het onderdeel 1-baton kwamen 
in totaal 10 deelnemers van SV Om-
nia in actie in diverse leeftijdscate-
gorieën, maar liefst 7 podiumplaat-
sen werden behaald! Solenne, Eef-
ke en Rachel ontvingen brons, Yos-
ra kreeg zilver. Selina, Nikkie en Kim 
mochten het goud in ontvangst ne-
men.Vervolgens stond het onder-
deel 2-baton op het programma. 
Selina, Solenne, Imca, Sabine, Eef-
ke en Yosra lieten hun routine zien. 
Uiteindelijk voor iedereen een podi-
umplaats. Imca werd 3e, Eefke, So-
lenne, Selina en Sabine werden 2e, 
Yosra ging er met het goud vandoor, 
met 67,8 punten ook definitieve NK 
plaatsingspunten. Bij het volgende 
onderdeel duo Twirling kwamen Se-
lina en Kim in actie in de categorie 

junior advance. Hun optreden was 
goed voor zilver met 79,4 punten. 
Nikkie en Imca kwamen daarna uit 
op op het onderdeel Super X strut. 
Imca werd 1e in de categorie senior 
beginner. Nikkie werd 1e in de cate-
gorie senior intermediate. Het laat-
ste onderdeel voor de pauze was 
de kidstwirl. Eline, Noa en Lonneke 
kwamen uit in de categorie Peewee 
en Juvenile. Lonneke werd heel fraai 
1e en Noa behaalde een 3e plaats. 
Na een heerlijke lunch kwamen het 
junioren en senioren team van SV 
Omnia 2000 in actie bij het onder-
deel small team Twirling. Voor Ju-
lia een debuut in het senioren team. 
Beide teams mochten het goud in 
ontvangst nemen. Vervolgens stond 
het onderdeel solo dance twirl op 
het programma, maar liefst 12 deel-
neemsters namens SV Omnia 2000 
van juvenile beginner tot senior in-
termediate. Anita, Rachel, Selina, 
Eefke, Noa, Resa, Kim, Solenne, Ali-

cia, Julia, Nikkie en Yosra. In een 
sterk deelnemersveld mochten Seli-
na, Solenne, Eefke en Julia het goud 
in ontvangst nemen, Nikkie en Kim 
mochten het zilver uitgereikt. Daar-
na kwamen Julia en Rachel in ac-
tie met hun rhythmic duo twirl, zij 
mochten het goud in ontvangst ne-
men met 63,8 punten. De jongste 
groep, het Ensemble, bestaande uit 
Noa, Lonneke, Resa en Eline, kwam 
uit in de categorie juvenile beginner, 
zij werden fraai 1e met 66,3 punten. 

Als afsluiting van de dag mocht het 
senioren team aantreden met Sa-
bine, Imca, Yosra, Alicia, Nikkie en 
Eefke in de categorie senior be-
ginner. Zij namen het op tegen het 
Team A van de Noorderspeeltuin. Zij 
behaalden zeer fraai de 1e plaats en 
tevens een NK plaatsing met een 
puntentotaal van 68,1. Rond 17 uur 
was de wedstrijd afgelopen. Lijkt 
het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twir-
len kan contact opgenomen worden 
met de Productgroep Coördinatoren 
Sandra Kok of Linda Nederstigt per 
e-mail twirlen@svomnia.nl.

20 ste op Europese triatlon 
in Alanya in Turkije
Jeffrey Reijnders sluit 
junioren tijdperk mooi af 
Aalsmeer - Zondag 28 september 
heeft Jeffrey Reijnders zijn laatste 
Europese wedstrijd als junior afge-
sloten met een mooie 20e plaats in 
Alanya in Turkije. Nadat hij in ju-
li hard ten val was gekomen bij de 
ETU-cup in Holten, en zich daar-
door niet geplaatst had voor het 
WK-junioren, was Jeffrey er op ge-
brand om zijn laatste ETU-juni-
or wedstrijd te knallen en te laten 
zien waar hij zo hard voor traint. 
In een sterk bezet deelnemersveld 
kwam Jeffrey als vierde het wa-
ter uit en vormde in eerste instan-
tie met vijf atleten de kopgroep 
op de fiets. Dit hield helaas geen 
stand, na enkele kilometers sloot 
de achterliggende groep aan en zo 
werd het een peloton van 25 atle-
ten. Na een snelle wissel zou de 

afsluitende 5 kilometer lopen be-
palend worden. Jeffrey heeft nog 
wat moeite om direct na de wis-
sel hard weg te kunnen lopen en 
zo kwam een aantal atleten hem 
voorbij. Maar na 2 kilometer kon 
hij gaan versnellen en heeft hij 
ook weer een aantal atleten opge-
pikt.  Uiteindelijke finishte hij als 
20e en op 1.35 minuut van de win-
naar. Zo dicht heeft hij nog nooit 
op de winnaar gezeten, dus mis-
sie geslaagd en zeer tevreden over 
het lopen. Een absolute bevesti-
ging dat hij op de goede weg is, 
en dat het vele trainen wordt be-
loond met goede resultaten. Dit 
was zijn laatste wedstrijd als junior 
triatleet, volgend jaar gaat hij naar 
de leeftijdscategorie ‘onder de 23 
jaar’. Jeffrey Reijnders

Basketbal Aalsmeer
U16 boekt grote overwinning
Aalsmeer - De Jongens U16 1 van 
BV Aalsmeer speelden afgelopen zon-
dag hun derde wedstrijd van het sei-
zoen en wonnen die met grote cij-
fers: 64-37. Onder leiding van de nieu-
we trainer/coach, Ershad Yari, wa-
ren al twee wedstrijden op rij ge-
wonnen en het team was erop ge-
brand er ook een derde overwinning 
uit te slepen. Aalsmeer begon ijzer-
sterk aan de wedstrijd dankzij enkele 
snelle punten van Rody Moen en Jel-
le Boon. Naarmate de wedstrijd rich-
ting de rust ging, leken de jongens van 
Novo Stars terug te komen en gingen 
ze de rust in met een stand van 29-20 
in het voordeel van Aalsmeer. Na rust 
ging Aalsmeer fanatiek op zoek naar 
een grotere voorsprong. Deze voor-
sprong kwam tot stand door onder an-
dere een zeer goed spelende Jay Na-
bibaks, die ook nog enkele mooie ste-
als had gemaakt! Het samenspel werd 
alsmaar beter en ook de andere jon-
gens van Aalsmeer maakten enke-
le mooie punten! Boyd en Dex voor-
zagen hun teamgenoten van een paar 
mooie passes en blocks en de eind-
stand mocht er dan ook zijn: 64-37 in 
het voordeel van BV Aalsmeer. Top-
scorers deze wedstrijd: Rody Moen: 
18 punten, Jelle Boon en Jay Nabi-
baks ieder 17 punten, Roy Jagerman: 8 
punten en Max Heemskerk: 4 punten. 
Boyd Huzemeijer en Dex van Klinge-
ren scoorden deze keer niet, maar wa-
ren uitstekende spelverdelers en ga-
ven steeds de juiste passes van waar-
uit hun medespelers konden scoren. 

Op zondag 19 oktober om 12.00 uur 
nemen de jongens van Aalsmeer het 
op tegen JU16 2 van Volendam. Komt 
er een vierde overwinning op rij? Kom 
de jongens aanmoedigen en zie het 
met eigen ogen! Er wordt gespeeld in 
de Proosdijhal Kudelstaart.

Heren 1 wint ook 
De heren 1 van BV Aalsmeer heeft 
nu ook hun eerste thuiswedstrijd ge-
wonnen. Het team was heer en mees-
ter en won de wedstrijd tegen DWV 
1 gemakkelijk. Aalsmeer begon sterk 
en verdedigde strak op de man. Hier-
door kwam de uitspelende ploeg er 
maar moeizaam doorheen, waardoor 
Aalsmeer na de eerste periode al 14-
6 voorstond. In de tweede periode be-
gonnen de aanvallen bij Aalsmeer be-
ter te lopen en werd er sneller ge-
speeld, waardoor Aalsmeer vaker de 
break kon lopen. Na de rust werd 
spectaculair geopend met een dunk 
van Joris van Leeuwen, die daarmee 
de toon zette van de derde periode. 
De Aalsmeerders zaten nog vol ener-
gie en gingen pressie spelen. DWV 
had hier geen antwoord op en leden 
veel balverlies. In de laatste periode 
was het prijs schieten geblazen. DWV 
kreeg het door de pressie van BVA 
conditioneel erg zwaar en liep steeds 
achter de feiten aan. Eindstand: 80-49 
voor Aalsmeer. De volgende wedstrijd 
van de HS1 van BVA is de kraker te-
gen Volendam. Deze wedstrijd is zon-
dag 19 oktober om 12.00 in de Proos-
dijhal.

Kaartavond bij 
Aller Belang

Aalsmeer - Op dinsdag 14 oktober 
houdt buurtvereniging Ons Aller Be-
lang de eerste kaartavond van het 
komende winterseizoen. 
Er wordt als vanouds gekaart in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de 
deur open.

Tibor winnaar 
dartcompetitie

Aalsmeer - Op 30 september is er 
weer gestreden tijdens het darten in 
het Middelpunt om de eerste plaat-
sen. Het was spannend, vooral tussen 
Tibor Hogervorst en de broers Sebas-
tiaan en Franklin Dolk, die erg in el-
kaars vaarwater zaten. Tibor won uit-
eindelijk, Sebastiaan werd tweede en 

op drie is Franklin geëindigd. In de 
verliezers ronde werd Ted van Galen 
eerste, tweede René Rademaker en 
op de derde plaats eindigde Moni-
que Rademaker. Er is iedere dinsdag-
avond darten in ’t Middelpunt aan de 
Wilhelminastraat 55. 
De zaal is vanaf 19.30 uur open, de 
competitie begint om 20.00 uur. De 
kosten zijn 2 euro per avond. Ie-
dereen vanaf 16 jaar kan meedoen. 
Mocht je het eens willen uitproberen, 
kom langs, er ligt een leensetje dart-
pijlen voor je klaar. 

Tour de Poel: Mooi weer 
en ruim 250 deelnemers
Aalsmeer - Zondag 28 september 
ging de Tour de Poel, de fietstocht 
voor en door Aalsmeer, van start. Al 
vroeg in de ochtend verzamelden 
de vele teamleden zich om alles op 
te bouwen voor de start. Gesteund 
door het mooie weer werd er een ho-
ge opkomst verwacht. Dus handen 
werden uit de mouwen gestoken en 
al snel stond de start en finish boog 
klaar en de inschrijvingstafels op hun 
plaats. De schitterende tocht ging 
door mooie plaatsen, zoals Oudewa-
ter, Woerden, Hekendorp en langs de 
Reeuwijkse plassen. Waar de 40 ki-
lometer richting onder andere het 
Nieuwveens Jaagpad, De Kwakel en 
Bovenkerk was uitgepijld, bleef de 10 
kilometer in de gemeente Aalsmeer, 
langs de schitterende Westeinder-
plassen, door de Hornmeer en zelfs 
nog een stukje Kudelstaart werd 
meegepakt. Het was leuk om te zien 
dat er al aardig wat jonge enthousi-
aste fietsertjes zijn in Aalsmeer en 
omstreken. De kinderen werden dan 
ook beloond met een leuk aanden-
ken, op te halen bij Kinderboerde-
rij Boerenvreugd Voor alle kinderen 
was hier gratis limonade, konden er 

allerlei spelletjes gedaan worden of 
was er een mogelijkheid om te knut-
selen. Aan het eind van de dag werd 
de balans opgemaakt, ruim 250 deel-
nemers  over de drie afstanden wa-
ren goed voor een heel mooi bedrag 
ten gunste van de kinderboerderij. 
Tevreden gezichten bij de organisa-
tie van Tour de Poel. Mede dankzij 
het schitterende weer waren er heel 
veel deelnemers op de fietstocht af-
gekomen. TeamTimmerman kijkt dan 
ook met een goed gevoel terug op 
deze dag. In de komende maanden  
zal de balans worden opgemaakt 
van alle inspanningen van TeamTim-
merman in 2014 en zal er een mooie 
cheque worden overhandigd aan al-
le vrijwilligers van de kinderboerderij. 
De huidige stand wordt nog even ge-
heim gehouden. Uiteraard is het nog 
steeds mogelijk om te doneren! Op 
12 april 2015 staat de volgende toer-
tocht alweer op de TeamTimmerman 
agenda,  dan kan er gekozen worden 
voor 40, 70 of 100 kilometer. Wilt u op 
de hoogte blijven van alle activitei-
ten? Kijk dan op www.teamtimmer-
man.nl of de Facebook voor aanmel-
ding voor de nieuwsbrief.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
15 oktober vanaf 14.00 uur in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 1 oktober is 
gewonnen door Dirk van Dam met 
5608 punten, op twee Griet Maar-
sen met 5321 punten en op drie is 
Rinus Buskermolen geëindigd met 
5170 punten.



Zaterdag 11 oktober: 
F.C.Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Woudenberg 1 14.30 u
F.C.Aalsmeer 2 – AJAX 3 12.00 u
Junioren
F.C.Aalsmeer A1 – Buiksloot A1 12.30 u
F.C.Aalsmeer C1 – VVIJ C1 12.30 u
Pupillen
KDO D1 - F.C.Aalsmeer D3 9.30 u
F.C.Aalsmeer E1 – GeuzenM’meer E1 10.30 u
F.C.Aalsmeer E9 – DIOS E16 10.30 
RKDES Vrouwen
Rijnvogels VR.2 - RKDES VR.1 12.00 u
SCW
TABA 1 - SCW 1 15.00 u

Haarl.kennemerl. 3 - SCW 2 12.45 u
SCW 6 – Haarl.Kennemerl. 5 14.30 u
Pupillen
SCW E2 - HBC E2 8.45 u

Zondag 12 oktober:
F.C.Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Spaarnwoude 1 14.00 u
Velsen 3 - F.C.Aalsmeer 2 11.00 u
RKDES
Bl.Wit A’dam 1 - RKDES 1 14.00 u
Wasmeer 2 - RKDES 2 11.00 u
RKDES 3 – EDO 2 12.00 u
Swift 4 - RKDES 4 13.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Voetbal zondag
DSK en FC Aalsmeer: Gelijk!
Aalsmeer - Het is FC Aalsmeer 
niet gelukt om de punten mee te 
nemen naar Aalsmeer. Maar ge-
heel ontevreden mag het zondagte-
am niet zijn. In een voor het publiek 
aantrekkelijke wedstrijd waren de 
doelpunten schaars, 0-0, en moest 
men met een punt tevreden zijn. 
FC Aalsmeer was enigszins gehan-
dicapt, onder andere door het niet 
meespelen van Eric Jansen, Jeroen 
Ezink en Robert Jansen. Ondanks 
de mutaties begon FC Aalsmeer vrij 
offensief. Met gegroepeerd voetbal 
probeerden de bezoekers DSK on-
der druk te zetten. Er kwamen kan-
sen, Barry Springintveld , Alexander 
Goes, Robert van Leeuwen en Joe-
ri van de Schraaf verschenen dicht 
bij het vijandelijk doel. Ook de gast-
heren lieten zich niet onbetuigd, 
met enkele gevaarlijke tegensto-
ten moest de Aalsmeerse verdedi-
ging alert blijven. Na de thee was 

het doel van Stephan van Halm het 
doelwit. Maar met de teruggekeer-
de Nick Sluis aan het hoofd, was 
er voor de DSK voorwaartsen geen 
doorkomen aan. Een vrije trap van 
Alexander Goes zorgde voor het no-
dige gevaar, ook de inzet van Bar-
ry Spingintveld mocht er zijn. Het 
schot van de aanvaller raakte even-
wel de paal en stuiterde via de doel-
man weer het veld in. Barry Sprin-
gintveld en Alexander Goes had-
den even later meer werk moeten 
maken toen zij kort achterelkaar op 
de doelman van DSK afgingen. Vlak 
voor tijd verdiende de uithaal van 
Patrick Abma meer succes. Ook zijn 
inzet raakte het houtwerk en weder-
om voorkwam de doelman erger. Al 
met al een terechte 0-0 uitslag. Ko-
mende zondag 12 oktober speelt FC 
Aalsmeer thuis tegen Spaarnwoude.

Theo Nagtegaal. 

Schutters Target zitten er 
weer warmpjes bij
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
is in de accommodatie van Hand-
boogvereniging Target de CV-instal-
latie vernieuwd. De oude installa-
tie dateerde van het moment van de 
opening in 2004 en was toen reeds 
8 jaar oud. 

Deze grote CV-ketel heeft prima ge-
functioneerd, maar verbruikte teveel 
gas wat in met name koude winters 
een te zware belasting voor de be-
groting werd. Met behulp van Mel 
op ’t Land is gekozen voor een zeer 
zuinige en gebruiksvriendelijke ke-
tel. Mel op ’t Land is zelfstandig in-
stallateur in Zevenhoven en te-
vens lid van HBV Target. Omdat Tar-
get een relatief kleine vereniging is, 
is de inzet van vrijwilligers onont-
beerlijk en is de combinatie van lid-
maatschap, vriendschap en vak-
manschap een perfecte combina-
tie om mooie dingen te doen, wat in 
dit geval resulteerde in een moder-
ne CV- installatie waarmee de le-
den van Target er de komende win-
ters warmpjes bijzitten. Voor de fi-
nanciering van dit project kon het 
bestuur van HBV Target rekenen op 

een aanzienlijke bijdrage van Veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart, een 
initiatief om verenigingen in de ge-
meente financieel te ondersteunen.

Tafeltenniscompetitie
Eerste winst Bloemenlust 2
Aalsmeer - Bloemenlust 1 beleef-
de een slechte avond tegen Am-
sterdam ’78. Alleen Johan Berk wist 
na een spannende vijfsetter en een 
2-0 achterstand een enkelspel naar 
zich toe te trekken. Bart Spaarga-
ren en Frans Ravesteijn moesten 
al hun tegenstanders feliciteren en 
ook in het dubbelspel konden Bart 
en Frans niet tot winst komen. 

Door de 9-1 nederlaag staat Bloe-
menlust 1 op de laatste plaats in 
de 3de klasse. Bloemenlust 2 heeft 
met 6-4 de eerste overwinning ge-
boekt in de 4de klasse, mede omdat 
tegenstander TSO 5 met een speler 
minder kwam. Deze 3-0 uitgangs-

positie werd verder uitgebouwd 
door enkelspelzeges van Danny 
Knol en Irene Gerritsma. Samen met 
Peter Velleman wist Danny ook het 
dubbelspel te winnen, met 19-17 in 
de beslissende vijfde game. In een 
spannende en gelijkopgaande wed-
strijd trok Bloemenlust 3 met 6-4 
aan het langste eind tegen Spaarne 
7. Wim v.d. Aardweg zette zijn goe-
de reeks door en bleef ongeslagen. 
Ook Ton de Hollander had een goe-
de avond en schreef twee partijen 
op zijn naam. Dirk Piet bleef helaas 
zonder winst. Het winnende zes-
de punt werd door Ton samen met 
Willem Visser binnengehaald in het 
dubbelspel. 

Kienavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De openingskien van 
het seizoen staat weer voor de deur 
bij buurtvereniging Hornmeer. 

Op woensdag 15 oktober staat kie-
nen op het programma in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. De 
dames van de inkoop hebben weer 
met groot succes inkopen gedaan. 

De hoofdprijs is natuurlijk weer 
de door iedereen gewenste bood-
schappenmand. Maar natuurlijk 
heel veel andere prijzen, welke? 
Kom maar meedoen en neem ge-
rust de buurman of -vrouw mee. 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
De kienavond begint om 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 10 ok-
tober is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer. Heeft u 
geen maat? Geen probleem, daar 
wordt dan voor gezorgd door het be-
stuur. Aanvang 20.00 uur in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdom-
plaan 3. De zaal is open vanaf 19.30 
uur voor inschrijving, koffie en thee. 
Met een uitschieter was het kaarten 
vrijdag 3 oktober weer ouderwets 
gezellig. Paolo Molia won met liefst 
5617 punten. Hij is wel de kleinste bij 
de deelnemers, maar met het kaar-
ten steekt hij met kop en schouders 
boven de rest uit. Op twee Miep Wolf 
met 5393 punten en op drie is Mia 
Huijkman geëindigd met 5380 pun-
ten. De poedelprijs was voor Theo 
Nagtegaal met 3190 punten.

Eerste zwemwedstrijd van het seizoen

Pr’s voor Lianne en Giulia
Aalsmeer - Op zondag 5 oktober 
hebben Giulia en Lianne hun eerste 
wedstrijd van het seizoen gezwom-
men. Na de eerste maand trainen 
wilden de dames hun snelheid me-
ten op een limietwedstrijd in Amers-
foort. Lianne had zich ingeschreven 
voor de 200 meter schoolslag en de 
100 meter vrije slag. Giulia had ge-
kozen voor de 50 meter vrije slag, 
200 meter wisselslag en 400 meter 
vrije slag. Lianne wordt al een tijd-
je belemmerd door een blessure 
aan haar arm waardoor ze niet vol-
uit kan trainen. Ondanks de blessu-
re heeft ze toch tijden gezwommen, 
die net boven haar persoonlijke re-
cord lagen. Giulia heeft de afgelo-
pen maand wel volledig getraind en 
dat liet zich vertalen in een prach-
tige tijd op de 50 meter vrij waarbij 
ze van 33.85 naar 29.94 ging. Giulia 
is hiermee al heel dichtbij een limiet 
voor de NJJK, die eind januari ge-
zwommen wordt. Vervolgens kwam 
Giulia uit op de 200 meter wissel-
slag. Ze zwom een persoonlijk re-
cord van 5 seconde sneller, 2.43,91. 
Zelf had ze het gevoel dat de race 
niet goed liep maar aan haar tijd 
was dat niet zichtbaar. Op de 400 
meter vrije slag zwom ze iets bo-

ven haar tijd. Al met al een succes-
vol begin voor de dames. Volgen-
de week zwemt Oceanus de eerste 
competitiewedstrijd in Leiden. 

Voetbalwedstrijd tegen Bloemendaal 
RKDES nog niet tot winst

Winst voor Tiny, Karin, Theo en 
Nico bij Sjoelclub Aalsmeer

Paul 40 jaar scheidsrechter

Kudelstaart - Voor RKDES was het 
zondag zaak om tegen Bloemendaal 
haar eerste drie punter van het sei-
zoen te scoren. Bloemendaal heeft 
ook geen goede competitie start, zij 
wist ook slecht 1 drie punter te sco-
ren. Wel altijd nog 2 punten beter 
dan de Kudelstaartse formatie, die 
vorige week haar eerste punt haal-
de bij DSS. RKDES begon zonder de 
licht geblesseerde Jordy Bourgonje, 
voor hem in de plaats stond Dani 
Calmez. De eerste echte kans was 
voor Bloemendaal, maar een venij-
nig diagonaal schot werd vakkun-
dig gepareerd door doelman Jere-
maih Veldman. 

Bij de eerste echte kans voor RK-
DES was het ook meteen raak, een 
prachtige steekbal van Lennart Kok 
op Edwin van Maris en buitenkant 
rechts wist hij de Bloemendaalse 
doelman te verschalken: 1-0. Lang 
kon de Kudelstaartse aanhang hier 
niet van genieten, want na ruim een 
half uur werd de RKDES doelman 
met een schot van ver verrast. De 
bal verdween hoog in de touwen 
door Tim Schoenmaker: 1-1, te-
vens de ruststand. Zo rustig de eer-
ste helft was, hoe tumultvol werd de 
tweede helft. Een corner van Da-
ryl Haime kwam op het hoofd van 
Sven Boelsma, die prachtig binnen 
kopte: 2-1. Maar wederom konden 
de DES-aanhangers hier niet lang 

van genieten, een corner van Bloe-
mendaal van rechts werd wel of niet 
met de hand in het doel gelopen, 
de scheids die nog een hoofdrol 
zal opeisen,vond van niet. Dus, bei-
de ploegen weer in evenwicht.2-2 
Bloemendaal testte nog een keer 
het houtwerk. Roy van Endhoven 
kreeg geel wegens aanmerkingen 
op de leiding wat niet zonder gevol-
gen bleef, want vlak erna kreeg Roy 
zijn tweede gele kaart wegens weg-
trappen van de bal, oliedom natuur-
lijk. Vorige week al een oliedomme 
penalty tegen en nu dit weer, dan 
wordt winnen lastig. Pal erop werd 
het ook nog 2-3 voor Bloemendaal 
door een afstandschot die prach-
tig in de kruising zeilde. De Afas/
Nieuwendijk brigade keek weder-
om tegen een achterstand aan. In 
de 74ste minuut een klein opstootje 
in de verder vriendschappelijk pot. 
De scheidsrechter liep van het veld 
en staakte tot verbijstering van de 
spelers en de aanhang de wedstrijd 
en hij weigerde vervolgens om terug 
te komen. In zijn verklaring later gaf 
hij aan de wedstrijd niet meer on-
der controle te hebben Maar echt, 
er was echt veel aan de hand. Voor-
lopig dus weer geen punten voor de 
plaatselijk FC. Komende zondag kan 
RKDES het bij Blauw-Wit opnieuw 
gaan proberen.

Eppo

Kudelstaart - Donderdag 2 okto-
ber, de derde sjoelavond van het 
seizoen, leverde geen persoonlijk 
records op. In de hoofdklasse was 
de hoofdprijs voor Tiny Amsing, ge-
volgd door Petra Houweling en Paul 
van den Berg. In de A-klasse was 
Karin Geleijn de beste sjoeler, op 
twee Elisa Houweling en op drie Jan 
de Leede. In de B-klasse behaalde 
Theo van Leijden de hoogste eer, 
gevolgd door Wim van Leeuwen en 
Pleun van Verseveld. In de C-klasse 
was Nico Verhaar onverslaanbaar. 
Op twee Jan Geleijn Dzn. en op 
drie Herman Berkhout. De volgende 
clubavond is op donderdag 16 okto-

ber om 20.00 uur in het Dorpshuis 
in Kudelstaart. Deze avond worden 
er slechts 10 bakken competitie ge-
sjoeld, in verband met de jaarverga-
dering. 
Enkele sjoelers van Sjoelclub 
Aalsmeer deden mee aan de nati-
onale bekercompetitie in Beneden-
Leeuwen. Joke Schagen behaalde 
plaats 15 bij de dames. Cock Tuk-
ker werd 4de en Patrick Haring 9de. 
Wim Eijlers eindigde met een 39e 
plaats in de achterhoede. Voor in-
formatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met 
Mirjam van den Berg, tel. 0297-
347439.

Kudelstaart - Zaterdag 4 oktober 
is Paul Maarsen bij RKDES in het 
zonnetje gezet vanwege zijn 40 ja-
rig jubileum als scheidsrechter. Paul 
Maarsen was 13 jaar toen hij be-
gon met fluiten. Het NHV had ech-
ter de leeftijdsgrens van 14 jaar, dus 
zijn eerste jaar heeft hij ‘illegaal’ ge-
floten. Een aantal jaren later besloot 
Paul hogerop te gaan. Op zijn ver-
jaardag, op 24 februari 1986, floot 
hij zijn eerste eredivisie wedstrijd, 
met Sam v/d Zwaan, OSC tegen 
E&O. Op 33 jarige leeftijd is hij ge-
stopt met eredivisie fluiten. Inmid-
dels fluit hij al 23 jaar met zijn vast 

maat Harry Arts. Harry laat Paul met 
grote regelmaat de klok even stil 
laat zetten om zijn veters te kunnen 
strikken.
Door het NHV en zeker ook door 
RKDES is Paul bedankt voor zijn 
40 jaren trouwe dienst. Het is een 
topscheidsrechter die niet alleen 
in Nederland zijn sporen heeft ver-
diend, maar ook over de landsgren-
zen heen wedstrijden heeft gefloten. 
“Wij hopen nog lang van de kwali-
teiten van Paul gebruik te mogen 
maken”, aldus het bestuur van RK-
DES, die de jubilaris trakteerde op 
een trofee en een boeket bloemen.

ZABO zaalvoetbal ronde 
2 in de Proosdijhal
Kudelstaart - De ZABO zaalvoet-
balcompetitie wordt zaterdag 11 ok-
tober voortgezet met speelronde 2. 
De speellocatie is gewijzigd, want 
de wedstrijden worden namelijk ge-
speeld in de Proosdijhal aan de Edi-
sonstraat. 

Het programma begint om 18.35 uur 
met de wedstrijd Holex tegen Café 
Sportzicht. Om 19.20 uur Lemo te-

gen La Furia Roja. Om 20.05 uur EZ 
Flower tegen Amsec Beveiliging. 
Om 20.50 uur Sportcafé de Mi-
di’s tegen Polonia Aalsmeer en om 
21.35 uur tenslotte Piller Sport tegen 
Heemhorst Watersport. 
Publiek is van harte welkom en de 
toegang is gratis. Stand aan de kop: 
Sportcafé de Midi’s 1-3, Polonia 
Aalsmeer 1-3, Amsec Beveiliging 
1-3, LEMO 1-3.

Minioren deel 1
Snelle tijden en een record 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - Minioren deel 1 is een 
feit, 25 Oceanus zwemmers kwa-
men aan de start. In het gezelschap 
van Kon.AZ , Zpch, De Meeuwen 
Diemen, De Amstel en de Futen kon 
de middag om 14.00 uur beginnen. 
In programma 2 zwommen Made-
lief Blesgraaf en Danique Panne-
koek zich naar een persoonlijk re-
cord. Dawid Bartecki en Jayden v/d 
Bijl lieten een technisch uitgevoerde 
race zien bij de vrije slag. Rachelle 
de Meij en Naomi Visser wisten hun 
tijden tot een 48,12 en 49,12 op de 
50 school te verbeteren. Zarah Tas 
en Esmee Scheuer mochten voor 
het eerst aantreden op een 100 me-
ter schoolslag en wat deden ze het 
goed. Esmee tikte helaas het keer-
punt met een hand aan, wat haar 
een diskwalificatie opleverde maar 
het zag er prima uit. Sean Gonesh, 
Liam Breebaart en Jochem van Zan-
ten scherpten alle drie hun 100 me-
ter vrije slag tijd aan. Ebba Vonk en 
Mila van Duijnhoven kwamen ook 
als debutant in actie op een 100 
meter schoolslag, Claire Corveleijn 
en Romee Veldt wisten beide hun 
tijden te verbeteren tot 1.51,32 en 
1.46,84. Rick Moens en Luuk Scheu-
er kwamen zeer tevreden het water 
uit na hun 200 rugslag. Rick haal-
de 6 seconde eraf en voor Luuk was 
het een debuut afstand. Amber Ce-
lie kwam op dezelfde afstand heel 
dicht in de buurt van een Njk limiet, 
ze zit er nog maar 2 seconde van-
af. Lois Bosman scherpte haar tijd 

met 3 seconde aan. Ook bij de 100 
vrije slag minioren 5 scherpte Ma-
delief en Danique hun tijden aan. 
Esmee kwam voor het eerst in ac-
tie op de 50 vrij en Zarah verslikte 
zich maar zwom hem keurig uit in 
1.05,00. Naomi Visser gaf sprintles 
en finishte in 38,08, Rachelle de Me-
ij volgde met 39,49. Bij de 100 rug-
slag legde Jochem van Zanten, Li-
am Breebaart en Jort Kemp beslag 
op plek 1, 2 en 3 in de uitslag waar-
bij door Jort en Liam het persoon-
lijke record nog even aangescherpt 
werd. De 50 vlinderslag werd door 
debutant Ebba Vonk afgelegd in 
1.09,15. Voor Mila van Duinhoven 
was de laatste slag net te zwaar 
waardoor ze een schoolslag bewe-
ging heeft gemaakt, helaas geen tijd 
maar wat een doorzettingsvermo-
gen. Bij de 200 schoolslag kwamen 
3 Oceanus jongens aan de start. Mi-
chael Masseurs 3.46,26; Rick Moens 
3.19,77 (zwom er 4 seconde vanaf) 
en Luuk Scheuer 3.32,29. Ook de 
dames Amber Celie, Olivia Schale-
kamp, Lois Bosman en Anouk Hil-
gers wisten hun tijden flink te ver-
beteren. Als slotnummer van de dag 
de 100 rugslag met de 4 musketiers 
Madelief, Femme, Nina en Danique 
aan de start en wat ging het er lek-
ker fel aan toe. De strijd om plek 2 
en 3 was super spannend en viel 
nipt in het voordeel van Nina Bel-
laart uit, gevolgd in een fractie door 
Femme Bol. Deel 1 zit erop, nu ver-
der voorbereiden op deel twee. 

Super prestaties voor leden 
Wassanim op EK in Londen
Aalsmeer - In het afgelopen 
weekend van 4 en 5 oktober von-
den de Europese kampioenschap-
pen Koreaans karate plaats in Lon-
den. Maar liefst 6 titels 7 zilveren 
en 4 bronzen medailles namen de 
9 leden van sportschool Wassanim 
mee naar huis. 

Gavin Luijendijk behaalde de titels 
Europees kampioen bij de loopvor-
men en bij het sparren, een dub-
bele slag dus. Olivier Meilink wist 
ook de Europese titel te winnen 
bij het sparren. Xander van San-
ten behaalde de Europese titel bij 
het sparren en tevens zilver bij de 
loopvormen. Tristan van Kan won 
de Europese titel bij het sparren 
en tevens brons bij de loopvor-
men. Cain Luijendijk veroverde 

de Europese titel bij de Loopvor-
men en tevens brons bij het spar-
ren. Djimon van Kan behaalde zil-
ver bij de loopvormen en zilver bij 
het sparren. Renzo Pauw bemach-
tigde zilver bij het sparren. Nien-
ke Smit behaalde zilver bij de loop-
vormen en zilver bij het sparren en 
Sem Pater haalde zilver binnen bij 
de loopvormen, brons bij het spar-
ren en brons bij het onderdeel wa-
pens. In totaal behaalde hoofdin-
structeur Johan v/d Nald 17 me-
dailles waaronder 6 Europese ti-
tels. “Natuurlijk zijn wij super trots 
op onze leden”, aldus Johan in een 
reactie. Kijk voor meer informa-
tie op de website www.wassanim.
nl, waar binnenkort ook meer fo-
to’s van de kampioenschappen te 
zien zijn. 
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